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ADVERffiNCIA

O volume ora publicado, de número III, do Programa de Direito Ovil do Eminente e saudoso Professor San Tiago Dantas, abrange,
exclusivamente, o Direito das Coisas, título que é o adotado na publicação.
Tem-se obedecido, até aqui, ao plano esboçado nas observações
preliminares contidas na Parte Geral, entregue ao público em agosto
de 1977.
:g dos três o mais extenso, pois o curriculum seguido em 1944,
correspondente à 4~ série do curso de bacharelado, fora, por assim
dizer, intensivo, nenhuma solução de continuidade, nenhum obstáculo
verificando-se naquele ano letivo na cadeira de Direito Civil. :g oportuno salientar que, naquela fase, o titular da cadeira advertiu que tudo faria para imprimir certo rigor, visando a que se evitassem sucessos
desagradáveis no 5? e último ano de curso, já referidos sucintamente
no prólogo da Parte Geral, repetição de imprevistos ocorridos em
1941.
Ao contrário do volume anterior, a que se deu o número II, da
série, pertinente a obrigações e contratos, toda a matéria aqui encerrada ou quase toda fora impressa. Excetua-se, apenas, fragmento do
ponto de número 31, cujo apanhado taquigráfico deixou de ser feito.
De tal apanhado, isto é, da matéria ora reproduzida, se incumbiram os
então alunos, hoje distintos advogados Mariana de Lorena Moreira Bastos e Jorge Mafra Filho. Supriu-se, com nota de pé de página, em
corpo 8, o que faltara ao conteúdo do capítulo XXVII (atual), justamente naquilo que encerraria a doutrina de Josef Kohler, dos direitos autorais ou propriedade imaterial, de que tratou ex professo
um dos mais fecundos juristas dos últimos tempos.
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Quanto à matéria dos pontos 32, 57 e 58, versando o primeiro
sobre propriedade industrial, patentes de invenção, marcas, desenhos e
modelos de indústria; os dois últimos, a respeito de imposto sobre imóveis, executivo fiscal; imóveis insuscetíveis de execução por dívidas particulares, bem família, não foram objeto de aula, como não o fora a
matéria atinente a terrenos de marinha, afora outros tópicos do programa. Seja, porém, como for, este foi rigorosamente observado, devendose a exclusão de temas já referidos à circunstância de terem mais pertinência com outros ramos, do que, propriamente, com o Direito Civil.
Tanto assim que foram excluídos do programa (resumido) para as provas orais, refundido a 5 de novembro de 1944.
O volume que a este antecede, como se disse, contém cerca de
uma dezena de capítulos conservados, apenas, em cópia datilografada
- 3~ ou 4~ via - sem muita nitidez, da coleção de Jorge Mafra, mas,
seja como for, com ela foi possível, devidamente revista e adaptada,
sua integral reprodução.
O apanhado taquigráfico, original impresso, de tudo o que sai
divulgado no presente volume, foi sensivelmente melhorado, em comparação com o texto da parte geral, feito por outro taquígrafo, ou
seja, o que encerra o vol. I, citado. Contudo, há, por vezes, lacunas,
breves alterações de estilo, sem, contudo, atingir-se, em profundidade,
aquele inerente às praxes, à linguagem didática.
Em trabalho desse gênero, isto é, publicações como esta, não
raro depara-se a quem a enfrenta, a quem se acha incumbido de missão
para a qual não tem a nossa língua vocábulo adequado, pois só o
opulento alemão o possui, com o seu Herausgeber, depara-se este com
um sério dilema: deixar tudo como está, ou não enjeitar a tarefa que
se lhe impõe, assumindo a responsabilidade de enfrentar a censura
dos doutos, mormente daqueles que se preocupam, sobretudo, e acima de tudo, de qualquer contingência, com pequenos erros tipográficos, ainda que sejam de nenhum relevo, resultantes de descuidos ou
do que seria possível chamar-se de automatismo de revisão, de que
ninguém se isentou até hoje.
Deve-se - sabem os que lidam con. revisão de originais e provas
tipográficas - admitir ínfima e inevitável margem de incorreções. O máximo que ambicionam aqueles que têm consciência de tarefa de tal
ordem é que o erro não seja equívoco, e, sim, inequívoco, de maneira
a não comprometer o autor ou quem reviu a sua produção.

8

Ninguém mais escrupuloso, dotado de mais perspicácia, em tal
gênero de atividade, em tais questões, do que os alemães. São até
mesmo exagerados sob certos ângulos em tema de fidelidade e de
perfeição. Não obstante, o Manual de Puchta (Lehrbuch der Pand~k
ten, na 1~ edição, de 1838, de vida do Autor;Pandekten, na 12~, Leipzig, 1877), -adiante citado, a que dedicou Theodor Schirmer, eminente professor de Kt}nigsberg, o melhor de seus esforços, anotando-o,
aprimorando-o, ampliando-o, em divulgação de que se orgulhava, como se orgulhava a editora, seus contemporâneos, trouxe errado o nome- do autor, na cit. 12~ edição, de 1977, em seu frontispício (Titelblatt), ao menos em exemplar hoje pertencente ao signatário destas
breves considerações, pois em vez de Georg Friedirch Puchta, lá se
acha F.G. Puchta; o dia 14 de julho foi quarenta anos observado no
Brasil, graças a um erro tipográfico, pois seria o dia 4, em homenagem
ao Independence Duy; o Código Penal Suíço, em seu art. ou § 196,
fonte do art. 217, do Cód. Penal do Brasil, no texto alemão, encerra
uma integrativa (Unerfahrenheit und ihres Vertrauens, quer dizer, inexperiência. E justificada confiança), quando o certo seria a disjuntiva
arder, como se contém nos textos francês e italiano. É expressiva uma
passagem de Cícero (pro Ouentio, Lili, 146), que corre mundo, ornamenta salões, vem inserida em frontispícios, com forma diversa, e até
sentido, restituída à sua pureza original, restaurada, graças à pertinácia
de Karl Halm, em face de um palimpsesto de Turim, em que o dativo
de /ex, no plural, fora substituído pelo genitivo (legum ). Até mesmo
o significado foi sensivelmente alterado, pois, naquele que é de reputar-se, genuíno, admite-se súdito das leis, enquanto no outro - servo
de seu tor.
Infindável seria a série de exemplos curiosos, mas, persistir na
enumeração, seria fastidioso e inoportuno.
Túdo se tem feito, e se faz, não obstante, no sentido de reduzir
ao mínimo o número de erros materiais, em divulgação como aquela
de que o tomo de que ora se cuida constitui seqüência. A Parte Geral (vol. I) encerra alguns, talvez escusáveis, v.g., coragem dos tempos,
em vez de voragem dos tempos (p. 14), normas especiais em lugar de
normas espaciais, e tantos mais, cumprindo ao signatário esclarecer que
não fora possível rever a última prova, suscetível de receber o impri-

matur.
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Teve-se, como aliás se tem tido em casos análogos, como recomendável a indicação de novos e antigos diplomas legais, inserida em
pé de página; além disso, inserem-se algumas anotações, envolvendo
sistemas, fontes doutrinárias, breves menções bibliográficas, reputadas,
em algun& casos, imprescindíveis, mormente informações concernentes
à evolução e origem de certos insti'tutos, . tudo, não obstante, sem
tornar carregada em demasia a estrutura de todo o conjunto.
Por derradeiro, bem possívél seria, quando permitido, invocar
certo lance de Theodor Kipp, em que, no prólogo à 8~ edição das
Pandectas de Windscheid, acentua haver tomado a seu cargo a tarefa a que se impôs, em virtude de não se justificar a sua recusa, visto
como eternos são a gratidão e a devoção do aluno em face do Mestre, cujos ensinamentos se devem preservar com carinho (weil die

unausfoschliche Dankbarkait und Verehrnng des Schülers, welche ich
für Bernhard Windscheid hege). Faz suas tais palavras e signatário.
Estas as informações que, nesta parte, se impunham, no entender de seu Autor.
Aos doutos e autoridades cumprirá, sem dúvida, ad futurum, o
aprimoramento do que ora sai divulgado e fora de alcance de quem
tudo tem feito no sentido de tentar o desempenho de missão bem
acima de suas posses intelectuais e possibilidades materiais.
Caeçara (Pernambuco), 29 de outubro, 1977.

José Gomes Bezerra Câmara
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CAPITULO I

DIREITO DAS COISAS
INTRODUÇÃO

O início do estudo do Direito das Coisas acarreta o retomo à
noção de direito subjetivo e àquela classificação dos direitos subjetivos
em absolutos e relativos. Sabe-se que essa classificação repousa na
natureza do dever jurídico a eles inerente.
O direito é relativo quando ó ..Aever recai sobre determinada pessoa ou determinadas pessoas; o direito é absoluto quando o dever jurídico recai indistintamente sobre todas as pessoas. Os direitos da personalidade e os reais são desdobramentos dos direitos absolutos.
Dos direitos da personalidade já se cuidou. Sabe-se que são aqueles em que o objeto está na própria pessoa do titular; consiste em um
bem que se identifica com a pessoa, como a honra, a vida, a integridade corpórea ou qualquer outro de constituição semelhante. Nos direitos reais, pelo contrário, o objeto está fora da pessoa do titular, consistindo num bem que se encontra no mundo exterior. Os direitos
reais são os próprios direitos das coisas.
São dois os elementos· que caracterizam o direito real: a aderência do vínculo jurídico a uma coisa determinada e a circunstância de
o direito prevalecer erga omnes.
A aderência do vínculo jurídico à coisa corresponde mesmo à
diferenciação terminológica que se faz entre o direito real e o pessoal.
No direito pessoal ou de crédito, que pertence à categoria dos direitos
relativos, o vínculo se refere a uma pessoa, que é a pessoa do devedor. Até mesmo quando se visa a alcançar uma coisa que deve ser
prestada pelo devedor, o que se encontra em primeiro plano não é a
coisa mas, sim, o devedor, de tal maneira que, se este transferir a
coisa ao patrimônio de um terceiro, o credor não tem melhor recur-
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so senão cobrar do devedor perdas e danos. Não pode ir buscar a coisa nas mãos do terceiro que a adquiriu; tem de contentar-se com
uma sanção indireta, que é, no caso, a indenização a ser reclamada
do devedor.
No direito real passa-se o contrário. A pessoa do devedor, se
existe (como se verá, algumas vezes há um sujeito passivo nos direitos reais), é secundária. Apaga-se diante da primordial importância
da res; é com esta que o vínculo jurídico se estreita, de tal maneira que o titular do direito pode perseguir a coisa, onde quer que
ela se encontre, seja quem for o devedor.
Quanto ao outro elemento - prevalência erga omnes -, não é
característica dos direitos reais, antes é característica dos direitos
absolutos. Então, também, os direitos da personalidade prevalecem

erga omnes.
Estes dois requisitos comportam exame mais de perto, a come. çar pela prevalência erga omnes. Se se diz que o direito real prevalece erga omnes, quer-se com isto exprimir, apenas, que o dever jurídico a ele correspondente não recai sobre uma determinada pessoa;
recai sobre todas as pessoas. A sociedade é constituída de urna multidão de devedores; apartado dessa multidão encontra-se apenas o titular do direito real. De tal sorte, que se encontra de um lado da
relação jurídica esse titular e, de outro, aquela multidão de não titulares. Que dever, porém, é este, que compete aos não titulares, perante o titular do direito? - É um dever que pode ter toda a variedade de aspectos, como já se descobriu e já se estudou no dever jurídico. Pode ser ·um dever de pura abstinencill e este é o caso da
propriedade: todos são obrigados a abster-se daquela coisa, a não
se imiscuir nela. Pode ser, também, um dever de tolerância, que é
mais amplo do que o de abstinência, cabendo aqui o exemplo do
proprietário de uma coisa sobre a qual se concede uma servidão de
trânsito; esse proprietário terá de suportar que seu prédio seja atravessado por outra pessoa. Já não é urna abstinência, é uma tolerância
e aqui, nestes deveres jurídicos que consistem em tolerância, começase a fazer uma distinção na família dos devedores de direitos reais.
No exemplo que se acabou de mencionar, o da servidão de
trânsito, observe-se que há um devedor particularmente visado pelo
direito: é o proprietário do prédio atravessado. Basta verificar-se este
exemplo para constatar que o proprietário do prédio atravessado não
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está, para com o titular da servidão, na mesma pos1çao dos outros
· membros da sociedade. Os outros contemplam à distância, como espectadores. O proprietário do prédio tolera a conduta do titular, vê seu
prédio atravessado pelo vizinho, portanto, é um devedor sobre quem
se acentuou mais o direito real. Por isto, se diz que é o sujeito passivo do direito real. Num direito real como a propriedade, todos são
sujeitos passivos em igualdade de posição mas, num direito real como
a servidão, já há alguém que é sujeito passivo especialmente. Se amanhã, por sucessão ou por outra aquisição a qualquer título, se transferir o prédio atravessado, seu novo dono tem de suportar a servidão,
passando a constituir-se em um sujeito passivo principal, de sorte que,
todo aquele que vem, por qualquer motivo, a se encontrar no prédio
atravessado, tem de tolerar, sofrer a travessia, na posição de sujeito
passivo daquele direito.
Uma discussão já muito mais delicada é sobre se o dever jurídico,, que corresponde a um direito real, pode consistir numa ação.
Um velho brocardo diz que in faciendo consistere nequit (não pode
consistir in faciendo, num ·fazer); este é o ensinamento que se encontra em muitos autores, como no nosso LAFAYETTE, e, mesmo,
em muitos autores que escreveram posteriormente ao Código Civil.
Mas se o problema pode ser discutido em razão do direito anterior
ao Código, depois dele torna-se obsoleto. É claro que o direito real
pode consistir in faciendo e o melhor exemplo se tem logo num direito real regulado e enumerado pelo Código Civil, que é o denominado Renda Real ou Renda Constituída Sobre Imóveis. Consiste este
direito na expectativa, que tem uma determinada pessoa, de uma
prestação periodicamente paga pelo proprietário de um imóvel. A
renda real vincula diretamente o imóvel, ao contrário da renda pessoal
que é uma obrigação e cujo vínculo se estabelece entre o titular e o
devedor. Assim, no direito real, se a renda não for paga, tem o titular
(rendeiro) direito específico com relação ao imóvel que por ela responde e, também, o devedor da renda, o proprietário, pode exonerar-se de
seu pagamento entregando o próprio imóvel ao titular, de tal sorte
que aparece aí a característica real deste direito, que vincula a coisa e
não a pessoa do devedor. Já se se tratasse de renda pessoal e o devedor fosse um proprietário, este não poderia se exonerar da sua obrigação, entregando o imóvel ao rendeiro; teria sempre que pagar a renda,
como obrigação assumida, e se não a pagasse responderia por perdas
13

e danos. No direito real, que vincula a coisa diretamente, aquele que
paga a renda, como se viu, pode exonerar-se de seu dever, abandonando a coisa nas mãos do rendeiro; é quase uma verdadeira noxalidade da renda, para falar-se a linguagem romana.
Ora, a renda real é um exemplo flagrarlte de direito real em que
o d~ver correspondente consiste num ato positivo, consiste in faciendo;
aqui, não deve o proprietário da coisa gravada de renda tolerar o
exercício de um direito por parte do rendeiro, nem tão pouco limitarse a uma abstinência; deve, sim, fazer uma prestação, cumprindo-a, executando-a por ato próprio, de modo que se tem um caso de direito
real com prestação positiva, tal como aconteceria numa obrigação
dandi.
É, pois, escusado discutir, no direito positivo, se os direitos reais
podem ou não consistir in faciendo. É claro que podem. Isto, apenas,
significa que há um sujeito passivo determinado, que responde de uma
maneira especial pela satisfação do direito, mas tal não é próprio do
direito real in faciendo, encontrando-se, também, nos direitos reais que
obrigam a parte contrária a uma tolerância.
Passemos, então, ao exame da segunda peculiaridade do direito
real, que é a sua característica por excelência - a ADER!NCIA À
COISA. De duas maneiras se exterioriza logo ao nosso exame esta
característica do direito real. Em primeiro lugar, exterioriza-se de um
modo que, excepcionalmente, pode não ocorrer, mas que, nem por
isso, se deve deixar de mencionar em primeira linha, em razão de
constituir uma nota muito importante do conceito que se está construindo: é a dependência da coisa em relação ao titular. A coisa está
na esfera de determinação de sua vontade e se, excepcionalmente, estiver fora desta esfera, o direito dá ao titular os meios processuais
idôneos para recuperá-la. Esta característica do direito real atinge sua
plenitude na propriedade. A. propriedade se identifica de tal modo
com a vontade do titular que, às vezes, parece uma emanação desta.
Nos outros direitos reais essa característica se atenua e pode até mesmo desaparecer; atenua-se no usufruto, em que o usufrutuário tem
a coisa mas não pode praticar sobre ela todos os atos de um proprietário; diminui na anticrese, em que o titular detém a coisa, todavia
somente pode praticar sobre ela atos de gozo; diminui no uso, na
enfiteuse; apaga-se mais ainda nas servidões, pois que, geralmente, o
titular da servidão apenas pode fazer da coisa um uso determinado,
14

porque é esse uso determinado o próprio conteúdo da servidão. E
pode até mesmo desaparecer por completo, como na renda real, etc.
Mas, em todos esses casos, a coisa continua vinculada ao titular, embora esse vínculo não se exteriorize numa dependência imediata e
material. Como ele se mantém, então? O vínculo se mantém de uma
outra forma, que se pode facilmente conceber examinando o direito
real sob seu duplo aspecto: de direito subjetivo e de dever jurídico a
ele correspondente. No direito real, o dever jurídico a ele correspondente adere à coisa e a acompanha, sendo,-como se costuma dizer, ambulatório. A ambulatoriedade do dever jurídico é inerente ao direito real.
Quem tem o dever jurídico para com o titular? Aqueles que se encontram numa determinada relação com a coisa. Assim, por exemplo, se um
determinado prédio está gravado de uma servidão, isto significa que
o proprietário deste prédio deve suportar que o titular da servidão
frua certas utilidades dele, que o atravesse, que vá buscar água, que
vá tirar areia, etc.
Este dever jurídico de suportar a servidão, se diz que é ambulatório porque acompanha a coisa, qualquer que seja o seu destino.
Se morre o proprietário, os herdeiros que o sucedem na coisa devem
suportar a servidão, isto é, devem cumprir aquele dever jurídico. Se
se transfere a propriedade a um novo dono, o adquirente deve cumprir aquele dever jurídico. Se não se trata de um prédio, mas de uma
coisa móve~ e se, por doação ou qualquer outro título, vai ter às
mãos de um novo proprietário, nas mãos desse novo proprietário renasce o dever jurídico, porquanto este acompanha a coisa, é ambulatório em relação a ela. O mesmo ocorre com os outros direitos reais.
Quanto à _propriedade, também se pode dizer que aí há uma ambulatoriedade do dever jurídico, mas, apenas, em sentido impróprio. É
que na propriedade todos são sujeitos passivos por igual e, conseqüentemente, não havendo uma posição especialmente visada para a incidência do dever jurídico, que recai da mesma maneira sobre todos,
não se pode falar de sua transferência de uma para outra pessoa; é
sempre o .mesmo dever jurídico que incide sobre todos os membros da
sociedade. Desloque-se a coisa como se deslocar, a posição jurídica do
proprietário é sempre a mesma.
Sendo o dever jurídico ambulatório, diz-se que o direito subjetivo a ele correspondente está dotado de uma peculiaridade, que é
típica do direito e se denomina SEQÜELA. Todos os direitos reais têm
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SEQÜELA. E que quer dizer seqüela? - Quer dizer, apenas, o direito
de perseguir a coisa nas mãos de quem a detiver. Como o dever jurídico vai emigrando para as mãos de qualquer novo dono, assim o
direito subjetivo vai se exercendo contra qualquer novo dono. O direito de seqüela não é mais do que a outra face da medalha.
No art. 674 do Código Civil. encontramos um quadro com os
seguintes direitos reais: PROPRIEDADE, ENFITEUSE, SERVIDÕES,
USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, RENDA REAL, PENHOR, ANTICRESE e HIPOTECA.
O direito real por excelência é o DOMINIO ou PROPRIEDADE.
No domínio, a coisa está submetida à vontade do titular sob todos os
seus aspectos e o titular tem a faculdade de excluir quem quer que
seja da fruição da coisa que lhe pertence. Aí estão os dois aspectos
do direito de propriedade: o aspecto interno, que é a SENHORIA, isto
é, a dominação da coisa pela vontade do titular e que, na opinião de
alguns juristas, é o aspecto econômico da propriedade; e o aspecto externo, a EXCLUSÃO DA INGEilliNCIA ALHEIA, que, para os mesmos juristas, é o seu aspecto jurídico.
'
Na plenitude do poder do proprietário sobre a coisa encontram-se três poderes distintos: o poder de USO, o poder de GOZO
e o poder de DISPOSIÇÃO.
Ao lado do domínio, que é o direito real completo e, portanto, o paradigma desta categoria de direitos subjetivos, temos os outros
direitos reais, que se chamam UMITADOS porque o poder que tem o
titular sobre a coisa não é um poder pleno, completo, não abrange
as faculdades de usar, gozar e dispor.
Alguns autores antigos, e até modernos, gostam de considerar os
direitos limitados como sendo desmembramentos do domínio, como
sendo fragmentações que o domínio sofre pela transferência de certos
poderes do proprietário a terceiros. Esta concepção torna-se conveniente quando se está examinando a figura do proprietário que concede direitos reais limitados sobre sua coisa, mas não deixa de ser uma
construção artificial. Na verdade, em cada um dos outros direitos
reais, o que há são direitos limitados, mas, desde o momento em que
sobre uma coisa incidem, simultaneamente, a propriedade e um direito
real limitado, este último comprime a propriedade e, então, se diz
que ela se tomou propriedade menos plena, propriedade restrita ou
propriedade limitada. A propriedade é plena quando tem por objeto
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uma coisa sobre a qual não recai qualquer outro direito real; e é limitada quando, ao mesmo tempo, incidem sobre a coisa um direito
de propriedade e um direito real limitado.
Quais são os direitos reais limitados? - O primeiro a ser considerado é a SERVIDÃO. A servidão é, por sua natureza, predial. Ela
põe sempre em presença dois prédios, um dos quais se diz SERVIENTE; o outro, DOMINANTE. O proprietário do prédio dominante
tem, sobre o prédio serviente, um direito real limitado, que consiste
no' direito de usar uma utilidade qualquer daquele prédio. Que utilidade pode ser esta? - Uma utilidade variadíssima. Pode consistir no
trânsito, pode consistir em ir buscar água, em canalizar água de um
prédio para outro, em levar o gado para beber, em tirar cal, pedra ou
qualquer outro produto mineral e pode consistir, quando se trata
de prédio urbano, em utilidades relacionadas com a construção, como
retirar luz, ventilação, etc. Em todos esses casos, o direito real é limitado porque o titular da servidão não pode fazer mais do que
aquilo que a servidão autoriza. Todas as outras utilidades da coisa lhe
estão interditas. E, por outro lado, o proprietário da coisa sobre a
qual recai a servidão tem uma propriedade menos plena ou limitada.
Outro direito real limitado é o USUFRUTO. No usufruto há um
titular a quem se chama USUFRUTUÁRIO e que pode usar e gozar
a coisa. Este é um caso curioso; a propriedade sofre aí uma limitação fundamental, por assim dizer, perde a base de seu conteúdo
econômico. Se perguntarmos: quem pode se beneficiar da utilidade
da coisa? - Quem pode perceber seus frutos? - Veremos logo que é
o usufrutuário e, então, outra indagação se impõe: o que resta ao
proprietário? - Resta-lhe, apenas, a expectativa de reaver a coisa no
dia em que o usufruto cessar. Por essa razão é que se diz que a propriedade de uma coisa sobre a qual há um usufruto é uma nuda
proprietas. O usufruto pode ser mais restrito e não compreender os
frutos, nesse caso temos, apenas, o direito real de uso; e pode consistir num uso apenas para habitar, não sendo permitido ao titular,
por exemplo, ter uma loja, caso em que temos o direito real de habitação.
Mais ampla até do que o usufruto, a ENFITEUSE, também
chamada AFORAMENTO, é outro direito limitado. Na enfiteuse há
transferência para o ENFITEUTA do uso e do gozo, bem como,
também, do poder de alienar o seu direito. Aqui temos outro caso em
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que o proprietário (ENFITEUTICADOR) fica reduzido à nuda proprietas. Mas a enfiteuse é um direito tão pouco limitado que, durante a Idade M~dia, ela não foi considerada direito real limitado e sim
uma modalidade de domínio. Por isso, ainda hoje, temos a expressão
DOMINIO ÚTIL para indicar a enfiteuse.
Além da RENDA REAL, que já ficou .descrita, o PENHOR, a
HIPOTECA e
ANTICRESE são os outros direitos reais limitados
e formam uma categoria à parte, chamada DIREITOS REAIS DE
GARANTIA, por isso que sempre aparecem ligados às obrigações
com a função acessória de garantia real. As garantias reais só conferem
ao seu titular o direito de promover a venda da coisa, para sobre o
preço apurado cobrar o valor da obrigação. A anticrese não atribui
propriamente o direito de venda da coisa, mas, sim, o de explorá-la
para, com os frutos que ela engendrar, satisfazer a dívida que está
garantindo.
Entre esses direitos, muitas classificações podem ser operadas.
Uma das mais generalizadas é a que os divide em dois grupos: direitos à substância da coisa e direitos ao valor da coisa. A servidão, o
usufruto e a enfiteuse são direitos à substância, porq\le o titular traz
a coisa para sua dependência. Os direitos reais de .garantia, pelo contrário, são direitos ao valor, porque, até mesmo o penhor, direito que
permite ao titular conservar a coisa em seu poder, não o autoriza, entretanto, a utilizar-se dela senão, apenas, a vendê-la para pagar a dívida pela qual respondia. Vê-se também que em qualquer um desses
direitos encontram-se as características fundamentais há pouco estudadas: a aderência do vínculo jurídico à coisa e a prevalência erga
omnes, características estas que variam de aspectos, de um direito
para outro, mas que sempre se manifestam sob formas que podem
identificar-se.
Surge agora um problema que preocupa a todos os que ifliciam
o estudo. dogmático do direito das coisas: são apenas esses os direitos
reais? - O art. 674 do Código Civil, já referido, é o ponto de
partida dos que proclamam a taxatividade do número dos direitos
reais. O problema deve ser desde logo dividido em dois aspectos que,
habitualmente, são confundidos, mas para os quais há respostas distintas. É certo que as partes não podem criar novos direitos reais e não
podem por uma razão muito simples: porque, sendo certo que os
direitos reais P,revalecem erga omnes, seria inadmissível que duas,

a
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três ou mais pessoas pudessem, pelo acordo de suas vontades, criar
deveres jurídicos para toda a sociedade. Mas a lei pode criar novos
direitos reais, a menos que o Código Civil estivesse na categoria de lei
constitucional. É que toda lei que criar um novo direito real revoga,
em parte, o preceito do art. 674 e dá lugar ao aparecimento de novos casos de realidade, ao passo que a lei constitucional não pode ser
alterada pelos meios ordinários.
É de se ver, agora, se existem outros direitos reais ex-leges. A
primeira dúvida surge a respeito do PRIVILEGIO ESPECIAL, assunto
já examinado ao tempo em que tratamos do concurso de credores.
Muitos pretendem que o PRIVIlÉGIO ESPECIAL seja um caso de direito real, como na hipoteca, porque, assim como o titular da hipoteca
se paga pela venda do objeto da garantia, excluindo qualquer outra
pessoa, do mesmo modo o credor privilegiado exclui os demais credores. A semelhança é imensa, mas o· verdadeiro é que estamos diante do
texto do Código Civil que taxou o privilégio de direito pessoal. Entretanto, essas defmições dogmáticas do legislador, como se sabe, não são
vinculantes para o intérprete, que poderá discordar delas.
Um direito real, de que não se pode ter dúvida alguma, é o
PACTO DE RETROVENDA, que tem as características da realidade.
Em primeiro lugar, adere à coisa e pode ser exercido, como diz o Código Civil no art. 1142, contra qualquer pessoa que a adquira,
ainda mesmo que ignore a existência do retrato. Aí está uma característica do direito real como há pouco conceituamos. E se o Código
Civil, no art. 674, não se referiu a ele expressamente, foi porque
ali enumerava os direitos reais sobre coisa alheia, no número dos quais
não quis pôr o direito de retrovenda, que, na verdade, é mais um
direito para a aquisição de alguma coisa do que um direito ao uso dela.
Fora do Código Civil, considera-se hoje o direito real do PROMITENTE. COMPRADOR, estabelecido no art. 59 do Dec.-lei 58, de
10/12/37. Há um grande problema a respeito da natureza deste direito
real, que será estudado em momento consagrado ao assunto. Uma coisa, entretanto, é certa: se a promessa de venda refere-se a um terreno
loteado e registrado nos termos do .referido Dec.-lei 58, o promitentecomprador tem direito real e pode haver a coisa, inclusive do terceiro
adquirente. Trata-se, sem ddvida, de um direito real, mas de uma
categoria a ser estudada com mais atenção. Todavia nã'o constitui um
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direito real sobre a coisa alheia, porquanto não subsiste ao lado da
propriedade; é direito real que, uma vez exercido, dá ao seu titular
a expectativa da propriedade.
Convém examinar agora alguns casos de direitos UMITROFES.
Entre o direito de propriedade, que é o direito real por excelência,
e o crédito de uma quantia certa, que é o direito pesso,!l por excelência, tem-se uma grande variedade de figuras que, à medida em que·
se distanciam dos extremos, tendem a confundir-se. Isso é característico de toda a oposição de conceitos, para empregar uma. linguagem
lógica. Tem-se um caso de diferenciação máxima e um caso limítrofe,
em que os conceitos se confundem. Comparando-se uma servidão sobre
um prédio vizinho, pela qual o seu dono se obriga a não construir
mais do que um andar, e um simples contrato, em que o dono assume
idêntica obrigação, já se tem alguma dificuldade em diferençar se se
trata de direito real de servidão ou de obrigação (contrato de servidão).
A lei diz que, se dois prédios são vizinhos, um dos proprietários tem
obrigação de concorrer com a metade das despesas para a construção
do muro comum. ~ um direito real ou um:a obrigação? - O direito
'de avançar no prédio vizinho meia espessura de parede, que assiste a
quem constrói uma casa em seu terreno, é real ou obrigacional? Muita coisa faz pensar em obrigação, sobretudo o caráter punitivo do
dever jurídico, o fato de ter de desembolsar a metade. Por outro lado, se o vizinho não quiser que o proprietário-construtor avance
1 meia-parede, pode ser constrangido a permitir; o prejudicado pode pedir autorização para assim construir. Para esses casos, a doutrina
medieval engendrou a figura das obrigações propter rem, obrigações
em conseqüência da coisa. Elas são ambulatórias, acompanham a coisa
nas mãos de qualquer novo titular, de tal maneira que, se se vende
um prédio, transfere-se para o adquirente a obrigação de entrar com
sua metade das despesas do muro comum, assim como para ele também são transferidas todas as obrigações que estão compreendidas
na vizinhança. Outra doutrina, entretanto, combatendo este conceito,
imaginou uma classe de direit9s reais, que chamou de DIREITOS
REAIS INOMINADOS, alegando que em todos aqueles casos estão
observados os característicos da realidade. Neste ponto, o verdadeiro
progresso a ser alcançado em matéria dogmática está em não enfrentarmos a discussão e não escolhermos, para essa categoria de direitos,
uma norma ou outra e isso porque direitos inominados ou obriga20

ções propter rem são, rigorosamente, a mesma coisa. A discussão,
portanto, envolve a preferência por uma ou outra terminologia. O
que se deve; dizer é que nos limites da categoria dos direitos reais e
dos direitos pessoais, há certas figuras que podem, indiferentemente,
ser conceituadas como direitos reais ou obrigações, ficando certo que,
se conceituadas como obrigações, deve-se tratá-las como obrigações
propter rem, e, se conceituadas como direitos reais inominados, que
se lhes dê o tratamento próprio dos direitos reais.
Finalmente, considere-se ainda um direito, cuja inclusão na categoria dos direitos reais também costuma dar lugar a dúvidas .doutrinárias; trata-se da POSSE. A posse, num conceito qu~ reflete menos que uma noção provisória, é o exercício do direito de propriedade ou o exercício de um outro direito real. Assim, quando alguém
se comporta como titular de uma servidão, tenha ou não um título,
está na posse da servidão e o mesmo acontece com o titular do
usufruto, etc. Portanto, desde que haja a aparência, há posse, embora
inexista o direito do qual aquela aparência é a manifestação. A grande importância da proteção possessória é tema que não deve escapar
ao nosso interesse. Sabe-se que o direito concede uma proteção ao
domínio, uma proteção ãs servidões, ao usufruto e concede, também, uma proteção ao simples exercício desses direitos, justificandose de muitos modos essa proteção. Daí resulta,. então, que a posse •
é objeto de uma série de medidas jurídicas que visam a sua proteção em muitos sentidos. Então, pergunta-se: a posse é um fato ou um
direito? 1 Se for um fato, não deve ser classificada entre os direitos
reais e seu estudo pertenceria a outra classificação, talvez na parte
geral do direito, como propunha LACERDA DE ALMEIDA. Mas
1.
Se a posse: constitui um fato ou um direito, é matéria que tem sido muito controvertida, mas é por assim dizer esmagadora a maioria dos que optam pela primeira alternativa, a de que é um fato, e como tal há de traduzir-se. Entre
os que a consideram um direito, situam-se eminências como' Sãvigny, I.E. Bekker
e Gustavo Lenz, não se falando em tantos outros. O último dos autores citados,
em monografia divulgada em 1860, Das Re<;ht des Besitzes, und seine Grundlagen, entende que a posse é como que o centro teórico da ciência jurídica, é co·
mo que o microcosmo de todo o mundo jurídico. Çhega a indagar se é possível
adquirir um fato. Não, é naturalmente a resposta. Logo, é um direito, porque
um direito, mas, como todo direito,
adquire-se um direito, e não um fato.
não é absoluto, é relativo, espécie de embrião de todo o direito junto à pessoa
de seu titular.

e
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a verdade é a seguinte: a posse resulta de um fato, resulta desta
simples situação de dependência material em que o titular se coloca
em face da coisa, mas o direito confere-lhe uma tal proteção, que
não ,se pode deixar de reconhecer, na situação do possuidor, um verdadeiro vínculo jurídico ligando a pessoa do titular à coisa. E para
melhor compreender esta afirmação basta que se pense o seguinte:
que o possuidor pode defender a sua posse contra quem quer que
a queira perturbar; que pode recuperá-la por meio de uma ação competente e, sobretudo, que pode transmitir a sua posse, pode fazer
cessão dela e, se morre, transfere-a aos seus herdeiros.
I!, portanto, um verdadeiro vínculo jurídico, que se cria, que
se extingue, que se transmite, embora este vínculo resulte não de um
título, mas de um fato.
De que natureza é este direito? Basta que se indague sobre qual
o dever jurídico que a ele corresponde, e que é o dever jurídico que
têm todos os membros da sociedade de não perturbar a posse, de nã'o
romper a continuidade possessória a não ser pelos meios legais. Ora,.
já que o dever jurídico que corresponde à posse é um dever que
recai sobre todos, não se pode ter dúvidas de que se trata de um direito absoluto 2 . Já que o objeto da posse é a coisa, totalmente entre-

2.
A noção de direito absoluto, em sua acepção técnica, foi suficientemente
oferecida no ·vol. I, parte geral. Remonta, em nosso País, à classificação de Tei·
xeira de Freitas, na sua Consolidação das Leis Civis, em 1857, no mesmo em
que Unger expunha também seu ponto de vista, mais ou menos coincidente com·
o de T. de Freitas, com breves variantes.
Sabe-se que direito absoluto é aquele que opera erga omnes, direito de exclusão. Se a posse constitui um direito, há, quanto a ela, essa forma de exclusi·
vidade; se é um fato, talvez factum ad instar iuris ou até mesmo fato qualificado, pouco importa, quanto à exclusão, em que consiste o poder de disposição,
poder de fato, senhorio de fato, chame-se como se quiser ou bem entender-se.
Quem melhor ofereceu uma síntese a tal respeito, foi sem dúvida Carl
Georg Bruns, no melhor livro até então publicado (1848) a respeito, afirmando
que das Eigenthum ist die rechtliche ausschliessliche He"schaft der Person über
die Sache, der Besitz die factische aussch/iess/iche He"schaft, quer dizer,~ propriedade (ou domínio) é o senhorio jurídico exclusivo da pessoa sobre a coisa (ou
objeto); a posse, o exclusivo senhorio de fato (cfr. Das Recht des Besitzes im
Mittelalter und in der Gegenwart, pág. 4 74. Osnabrück, 1965, conforme a ed. de
1848, cit.).
.
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gue ao possuidor, também se vê que não pode ser direito da personae sim direito real. ~ legítimo, portanto, incluir-se a posse ao
lado dos direitos reais, fazendo mesmo, dela, um tratamento prelimi-.
nar, por isso que informa todos os direitos e é um instituto paralelo
ao direito das coisas.

i lidade

Não foi feliz o legislador alemão, de 1896, quando, na redação do §
854, de seu B.G.B., optando pela relação de fato, preferiu Gewalt a Hemchaft,
isto é, poder de fato, a senhoria de fato, copiado nesta parte pelo art. 485, do
Cód. Civil Brasileiro.
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CAPITUlO II
POSSE

. A Posse no Direito Romano
Evolução do Conceito de Posse

O direito real sujeita a coisa à · pessoa. Esta sujtição pode ser
de direito ou de fato. Assim, pode haver o domínio sobre tl}lla coisa
(senhorio de direito) e estar ela nas mãos de outra pessoa (senhorio
de fato) 3 . Esta noção é essencial para compreender-se a posse. A sujeição de direito se estabelece de diversas formas: domínio ·ou propriedade e os outros direitos reais. A sujeição de fato pode ser compreendida, também, por diversas maneiras. Há uma sujeição de fato, que é
mero fato, reservando-se para ela o nome de detenção; há uma sujei-.
ção de fato, que depende de certas circunstâncias e que engendra conseqüências jurídicas relevantes: é a posse.
Existem, pois, na sujeição de uma coisa a uma pessoa, três graus, 1
plenamente distintos:
1)- DOMINIO e DIREITOS REAIS - Sujeição jurídica.
2) -POSSE - Situação de fato. Engendra, porém, conseqüências jurídicas tão importantes que é, hoje, conceituada como um direito.
3) -DETENÇÃO - Situação de fato que os romanos, em
certa época, designaram com a expressão possessio natura/is e
que nada mais é do que a relação material de dependência que
se estabelece entre uma coisa e uma pessoa, sem qualquer conseqüência jurídica.

3.
Veja-se, quanto a esse asp·ecto, a _pdmorosa síntese de C.G. Bruns, Das
Recht des Besitzes, pág. 474, adiante citada, a respeito do exclusivo senhorio jurí·
dico e senhorio exclusivo de fato, o primeiro traduzindo a propriedade, o segundo a posse.
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Os efeitos do domínio já são conhecidos: em primeiro
amplas faculdades de usar, de gozar e de dispor da coisa; em
a faculdade de reivindicá-la das mãos de quem quer que a
A reivindicação é a seqüela do domínio.
A detenção não engendra conseqüência jurídica.
As conseqüências da posse são, principalmente, duas:
meiro lugar, conduz ao domínio, mediante o usucapião; em
dá ao possuidor o direito aos interditos.

lugar, as
segundo,
detenha.

em prisegundo,

Em que consiste a condutibilidade ao domínio através do usucapião? Significa que o possuidor se transformará em dono, se a situação
da posse perdura. O tempo transforma em domínio a posse, consolidando o direito daquele que possui, por exercer uma simples senhoria material. Essa transformação da posse em domínio, pelo simples fluxo do
tempo, constitui o que se chama usucapião.
Quanto à proteção dos interditos, consiste ela numa defesa judiciária. Se alguém é mero detentor de um objeto e perde esta detenção em proveito de outra pessoa, nada se pode fazer. A detenção,
que existe nas mãos de alguém, passou a existir nas mãos de outra pessoa; tanto era boa a de um como a de outra. Não há preferência entre um e outro detentor. Se; porém, a senhoria que se tem sobre a
coisa não é mera detenção, mas uma posse, então, se a coisa é perdida, pode ser recuperada mediante uma defesa1judiciária específica,
denominada INTERDITO. Portanto, assim como o proprietário reclama a sua coisa, mediante a reivindicação, assim o possuidor reclama
a coisa possuída, mediante o interdito.
O interdito pode variar de objetivo: pode visar à recuperação da
coisa, quando esta foi perdida (interdito de recuperação); pode visar à
simples manutenção da coisa, quando ela está sendo perdida (interdito
de manutenção); pode visar, apenas, a tolher uma ameaça, quando a
coisa está sendo ameaçada, mas ainda não foi atingida /Pela turbação
de um estranho (interdito de proibição). Assim imagine-se que certo
vizinho-construtor se prepara para abrir uma janela, dando diretamente sobre o terreno de alguém; este, indo à obra e verificando que no
projeto existe a janela e não se observou a distância legal, então lançará mão do interdito proibitório para cessar a ameaça de uma turbação futura. Se, porém, a janela já se abriu ou está sendo aberta, para evitar essa turbaçã'o atual, usará o interdito de manutençã'o. Se, fi26

nalrnente, a posse que se tem sobre o terreno foi parcial ou totalmente violada por ocupação alheia, aí ter-se-á de usar o interdito de
recuperação.
Esses interditos são defesas judiciárias muito particulares e somente se aplicam à posse. Sua origem é completamente diversa da
origem das ações com que se protegem os direitos subjetivos. em geral.
Os interditos têm origem administrativa; eram atos administrativos do
pretor, verdadeiras medidas de ordem pública, e nunca perderam este caráter, a não ser no direito moderno, onde se tornaram uma forma peculiar de ação, de que só se diferenciam pela prova.
Enquanto que para a reivindicação é necessário fazer-se a prova
do domínio, para o uso dos interditos basta demonstrar a posse.
Eis o duplo aspecto da posse: conduzir ao usucapião e autorizar
a defesa interditai. Este último aspecto é designado pela expressão
ius possessionis. Os romanistas diferenciam o ius possessionis - expressão latina, mas de criação moderna, que significa direito do possuidor - do ius possidendi, que é o direito de possuir. Então, todo
possuidor de uma coisa tem o ius possessionis, ao passo que o ius
possidendi pertence àquele que, em virtude de seu título jurídico, merece a senhoria material sobre a coisa. Imagine-se que alguém é dono
de um relógio que foi arrebatado por outra pessoa. Esta é possuidora do relógio, portanto tem o ius eossessionis. Já- o dono, por ser
dono, tem o ius possidendi. Então, o ius possidendi é a faculdade de
possuir uma coisa em virtude de um direito sobre ela. O ius possessio·
nis, porém, é uma conseqüência da posse e não um direito à posse;
pertence, pois, àquele que afirma estar possuindo a coisa naquele
·
instante.

A POSSE NO DIREITO ROMANO EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE POSSE

O direito possessório conheceu uma grande evolução, não tanto
quant9 aos efeitos da posse que, mais ou menos, se têm mantido os
mesmos, mas, principalmente, quanto ao próprio conceito de posse.
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A lei romana está toda ela ·imbuída desta senhoria sobre a coisa,
de tal maneira que só se pode pensar em posse quando esse poder de
fato, isto é, esse vínculo material recaia sobre uma res. Posteriormente, esta lei sofreu alterações substanciais e se começou a admitir
a posse recaindo sobre um direito real. Finalmente, avançou-se tanto
na espiritualização deste conceito que se admitiu a posse de um estado (a posse do estado de filho legítimo, a posse do estado de casado)
e, afinal, a posse de um direito pessoal, como a de um direito de crédito ou de um cargo público. Ao chegar-se, pois, ao termo desta
evolução, a idéia de posse :;e espiritualizara a ponto de confundirse com a idéia de exercício do direito. Havia, então, de um lado,
o direito (direito de propriedade, direito do marido, direito de crédito) e, do outro lado, o exercício destes direito~ (posse). As influências
do direito canônico e do medieval mais evoluído foram o ponto culminante dessa longa evolução do conceito de posse.
Em seguida, o direito possessório voltou à sua pureza romana e,
assim, no direito moderno já não se dá à posse essa imensa latitude,
reduzida que ficou a uma concepção apenas ligada às coisas e aos
direitos reais. Esta mesma - posse dos direitos reais - só se aplica
àqueles direitos reais que visam à criação de um poder sobre a coisa,
notadamente os chamados direitos reais à substância.
Os estudos da posse no direito romano constituem, no dizer de
todos, o capítulo mais árduo e também o mais brilhante da ciência
romanística. Certos jurisconsultos romanos haviam desenvolvido com
perfeição a técnica da posse, mas, como é característico do seu espírito pouco amante das abstrações, das contruções teóricas, das definições, não haviam criado uma dogmática da posse. O que eles apresentam é uma técnica, um conjunto de soluções práticas.
O mérito da ciência romanística do século XIX é o de haver reconstruído a dogmática da posse no direito romano. A obra clássica
sobre o assunto é a de SA VIGNY - TRATADO DA POSSE -, publicada em 1803. e considerada por IHERING como a pedra angiuar
da ciência do direito4 .

4.
Friedrich Carl von Savigny, Das Recht des Besitzes, publicada pela primeira vez em 1803, quando contava o Autor, apenas, pouco mais de 23 anos, mas
sua melhor edição é, stm dúvida, a 7~, dirigida por Adolf Friedrich Rudorff
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Quais eram os grandes problemas, pesquisados por SA VIGNY e,
na segunda metade do século XIX, pelo próprio IHERING nos dois
estudos fundamentais em que trata desses problemas e em que pretende ter destruído a doutrina de SA VIGNY? Os problemas que se colocavam a estes romanistas eram os seguintes:
I -Estudando os textos do direito romano, verifica-se,
em primeiro lugar, que há certos casos em que o jurisconsulto
antigo reconhece a posse, enquanto, em outros, vê simplesmente
detenção; diz, por exemplo, que o locatário, o comodatário e o
depositário, embora tenham a coisa em seu poder (o jurisconsulto emprega palavras como tenere, habere, in possessionem esse,
para exprimir essa idéia), não são possuidores, mas, apenas,
detentores. Entretanto, o próprietário imperfei-to, isto é, aquele
que adquire a coisa sem se tornar dono (por exemplo, o que
adquire uma coisa mancipi, sem observar o ritual da mancipatio)
e, também, o credor pignoratício, o precarista e o seqüestratário
(para estes o jurisconsulto usá o verbo possidere) são possuidores. Por que razão uns são possuidores e outros mero~ detentores? - Eis o primeiro problema enfrentado pelos romanistas modernos: descobrir o traço diferencial pelo qual se reconhece no
credor pignoratício um possuidor e no depositário um detentor.
Por que esta disparidade de tratamento jurídico para duas situações contratuais que, sob certos aspectos, parecem tão semelliantes?
II - O segundo problema é este: nota-se que os dois efeitos
da posse - a condutibilidade ao usucapião e a proteção interditai - nem sempre aparecem conjugados. Se, por exemplo, alguém compra um imóvel na Itália e não observa o ritual da
mancipatio, mas faz a simples tradição da coisa, que sucede? É
sabido que as coisas mancipi tinham modos de alienação diferentes das coisas 'nec mancipi. Ora, sendo o fundo itálico uma
coisa mancipi e feita em relação a ela uma mera tradição, o que
sucede é que a propriedade não se transmitiu ao adquirente. O

Cviena, 1865), enriquecida com abundantes e preciosas anotações do editor literário (Harausgeber), ocupando as anotações cerca de 230 páginas contendo a literatura em matéria de posSe desde 183 7, além de muitos esclarecimentos.
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alienante continua a ser o dominus porque o adquirente recebeu
a coisa não devidamente mancipada. O mesmo acontece no nosso direito moderno se se celebra um contrato de compra e venda de um imóvel e em vez de se levar a escritura ao registro
competente, que é um meio idôneo para a transmissão da propriedade do imóvel, faz-se apenas a entrega das chaves. Já que o
adquirente não se tornava dominus, qual a conseqüência do ato
por ele praticado? Ele se tornava possuidor e dispunha dos dois
efeitos da posse: a proteçiro dos interditos e a transformação dessa posse em domínio ao cabo de um certo tempo. Essa era, portanto, uma posse que permanecia com os dois efeitos. Mas o
mesmo não acontecia com o credor pignoratício. Embora ele
levasse a coisa em seu poder, poderia ficar com ela o tempo que
quisesse sem que, jamais, a sua posse se transformasse em domínio pelo usucapião. O único efeito de que dispunha era. o interdito. Igualmente, era o que acontecia com o precarista e com o
seqüestratário.
Então, os jurisconsultos romanos diferençavam esta possessio,
chamando-a possessio ad interdicta. À outra chamavam possessio ad
usucapionem. Possessio ad usucapionem era, pois, a do adquirente,
que não observou as formalidades do ato translativo; possessio ad interdicta, a do credor pignoratício, do precarista e do seqüestratário.
Como explicar esta especialização? Eis o segundo problema enfrentado pelos romanistas. Aí está uma coisa que muito poucos sabem, quando estudam as teorias de Savigny e lhering, que foram
construídas para responder a estes problemas: - diferenciação entre a
possessio e a detentio e entre a possessio ad interdicta e a possessio.

ad usucapionem.
Cabe aqui o estudo da teoria de SA VIGNY, embora muito resumidamente. Depois de fazer uma demorada investigação dos textos,
SA VIGNY chegou à conclusão de que o conceito romano de posse
reunia necessariamente dois elementos: um, a detenção material da coisa, o elemento físico do instituto e que é comum à posse e à detenção; SA VIGNY chamou-o corpus. Outro, o elemento subjetivo, voluntário, para o qual o mesmo romanista reservou o nome de animus. Que
é o animus? a intenção de ter a coisa para si; é a vontade de ter
o comportamento de dono.

:e
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Quando alguém empresta um objeto a outrem e este o leva por
algum tempo, não somente sabe que não é o dono desse objeto, como
também não nutre vontade de assenhoriar-se dele; pelo contrário, está
obrigado a respeitar o direito do outro sobre o objeto. Esta intenção
de ter o objeto como dono existe, entretanto, no adquirente que não
observou as ·formalidades essenciais ao ato translativo. Imagine-se o
comprador de um imóvel que paga o preço e se esquece de fazer a
transcrição no registro de imóveis. Neste caso, não adquire a propriedade, mas .a intenção do adquirente é a de ser dono e assim ele se
considera. A esta intenção é que SA VIGNY denominou, com expressão romana, animus domini ou, então, animus rem sibi habendi. Sem
este elemento voluntário, sem esta intenção de ser dono não há posse;
o que há é uma detenção. Quando esta intenção não se configura, a
única coisa que se tem é o vínculo material, situação que o jurisconsulto, algumas vezes, compara à dominação daquele que está dormindo e entre suas mãos se põe um objeto.
Analisando etmologicamente a palavra possidere, em que se encontra uma transformação da língua arcaica, potis · sedeo, que quer
dizer, segundo a análise de BONF ANTE, tenho-me como senhor, vê-se
que a própria origem da palavra serve a esse elemento voluntário, que
SA VIGNY diz ser a essência da posse. Como terá explicado, então,
a posse do credor pignoratício, do precarista e do seqüestratário? - O
seqüestratário é aquele em cujas mãos se deposita uma coisa na pendência de uma questão judicial. Ele sabe muito bem que não é dono;
está, apenas;- guardando a coisa até o fun do litígio. O precarista era
aquele indivíduo que fazia o velho contrato de precario, que é um dos
contratos mais antigos do direito romano - uma concessão temporária
da exploração de um bem, coisa que, hoje em dia, se tem dificuldade
de diferençar de um arrendamento, de uma locação, embora tivesse
características próprias. E o credor pignoratício é o credor de uma
certa quantia a quem foi dado em penhor um objeto. Nenhum desses
indivíduos pode-se considerar dono; nenhum deles, portanto, pode ter
o animus domini. SAVIGNY imaginou uma teoria para explicar a posse extravagante desses três titulares do direito de posse. Recorreu ao
conceito da posse derivada. Diz ele que não há dúvida de que o dominus tem a posse da coisa, tem o ius possessionis. Poderá, por conseguinte, desde que a coisa esteja em seu poder, transferir a outrem
o ius possessionis. Assim como pode ele ceder a alguém qualquer uma

31

das vantagens compreendidas no seu direito de propriedade, assim
pode também transferir ao adquirente o ius possessionis. É como se
ele, no momento do contrato, dissesse: além disto, transfiro-lhe o ius
possessionis. Dá, pois, ao comprador uma daquelas vantagens da posse
de que só ele, dominus, dispõe. A essa transferência do ius possessionis, feita livremente pelo dominus, Savigny chamou posse derivada.
Estudando os vários casos em que o proprietário entrega uma
coisa a um terceiro, SA VIGNY distinguiu aqueles em que há transferência do ius possessionis daqueles em que não há. Quando, por
exemplo, uma pessoa constitui um procurator e lhe entrega a coisa,
não lhe confere o ius possessionis, que penuanece com quem fez a
entrega. Se amanhã o procurator for perturbado, se a coisa começar
a ser ameaçada em suas mãos, não poderá invocar os interditos. Só
mes~o quem efetuou a entrega poderá fazê-lo, vindo em seu socorro, tendo em vista que ele conservou consigo o ius possessionis. Também o locatário não tem o ius possessionis; sendo perturbado por um
vizinho, deve apelar para o locador, o qual, usando dos interditos,
lhe garantirá o gozo pacífico da casa, uma das obrigações a que está
sujeito. 5
Em todos esses casos, o proprietário, ao fazer um contrato que
tem uma coisa por objeto, transfere a detentio, mas não o ius posses-

sionis.
Ocorre uma situação muito interessante. Alguém era possuidor
de uma coisa e estava usucapindo, e deu-a em penhor. Foi, então,
consultado o jurisconsulto, sobre se essa faculdade de usucapir tinha
passado para o credor pignoratício, pois que o devedor, que entregara
a coisa, estava usucapindo: era um dominus ou era um simples possuidor? A resposta mostra que há uma verdadeira divisão. Nas mãos do
devedor, que possuía a coisa e que a empenhou, resta um dos efeitos

5.
Não tem sido esta, modernamente, a orientação seguida na aplicação do
princípio, pois o possuidor direto, corno é o caso do locatário, pode intentar o
remédio possessório, invocar a concessão do interdito, até mesmo contra o locador, o possuidor indireto, desde que este o moleste em sua posse. Seria o caso
de dizer-se com um autor que quase nenhuma repercussão tem tido - Anton
Hess, para quem possuir importa em ser garantido, aliás título de monografia
por ele deixada e quase nunca citada - Besitzen heisst gesichert sein! (Harnburg,
1895).
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possessórios, o efeito de usucapir, e nas mãos do credor, que levou
a coisa consigo, está, então, a outra conseqüência, o direito de proteção interditai, que é o que se estava procurando no caso. Portanto,
é claro qqe o credor pignoratício possui. São posses, apenas, ad interdicta. Como se explica isto? Diz Savigny que, muito na antigüidade, quando não havia penhor, a maneira que se tinha para garantir
uma dívida era a fidúcia (cum amico ou cum creditare). Na fidúcia, o
devedor transferia ao credor a propriedade da coisa e fazia com ele
um pacto, pelo qual a propriedade lhe seria retransferida de volta no '
, momento em que a dívida fosse paga. A garantia do credor, portanto,
era completa. Ele não se limitava, como hoje no penhor e na hipoteca, a ter o direito de vender a coisa se a dívida não fosse paga, mas
ficava desde logo dono da coisa e, portanto, satisfeito. No momento
em que a dívida fosse paga, então, ele devolveria a coisa com o seu
domínio. Esta forma muito exagerada de garantia, que entravava o crédito, despareceu ao tempo em que se introduziu o pignus. No pignus,
entregava-se a coisa, sem fazer, porém, a transferência de sua propriedade. Mas o que acontecia, então, é que se o devedor maliciosamente
retomasse a coisa teria desaparecido a garantia. Qual era a maneira
de evitar que tal situação se criasse? Diz Savigny que a maneira que
se inventou foi conceder ao credor pignoratício a proteção dos interditos. Assim, se a coisa lhe fosse retomada usaria o interdito recupe- ·
· randae possessionis e ela voltaria às suas mãos. No pignus, quando se
entrega a coisa, transfere-se também ao credor o ius possessionis,
mas o ius possessionis limitado, reduzido à proteção dos interditos.
Aí está a construção de Savigny.
Em que consiste a crítica de Ihering ao sistema de Savigny? - ·
Em primeiro lugar, lhering move a Savigny uma grande crítica de método. Diz ele que tudo isso é uma criação conceituai abstrata, que
não se coloca jamais nos casos que deviam ocorrer na cena judiciária romana. Diz ainda que alguém jamais exigiu ao possuidor provas
do animus. Se alguém, que está com alguma coisa em suas mãos e
outrem vem tomá-la, lança mão do interdito adequado, é concebível que se lhe exija a prova de que tinha o animus domini? E continua: jamais, em passo algum das fontes, se encontra essa exigência.
O único fator que se prova é que se está com a coisa, em outras palavras, o único elemento que se prova é o corpus. Agora, a parte
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contrária é que, para contestar a posse, irá provar que esse corpus
decorre de urna causa jurídica com a qual é incompatível a possessio. 6
Empregando urna linguagem prática, o que sucede é que o possuidor faz a prova do corpus e recorre aos interditos: ganha ou perde.
Quando é que perde? . - Quando o adversário prova que ele decorre
de uma causa que exclui ,a possibilidade de ser o possuidor.
Aí está o argumento central, dirigido por Ihering contra Savigny.
Diz, então, assentando o princípio de sua teoria objetiva, que a posse
consiste unicamente no corpus; a indagação sobre o animus é inteiramente supérflua.
Em suma, prova-se que não existe posse, quando se demonstra
existir uma causa detentionis. 7

6.
Ihering, como se sabe, expôs sua tese, primeiramente na dissertação publicada no vol. IX (ps. 1 e segs.) de seus Anais, em 1868, logo a seguir tirada em
separata com o título de Beitriige zur Lehre vom Besitz (Subs(dios para a Teoria
da Posse}, mas no ano seguinte, 1869, em segunda edição, já com o título
hoje conhecido - Ueber den Grund des Besitzesschutzes, Jena, 1869. Vinte anos mais tarde divulgou Der Besitzwille (Jena, 1869), e, finalmente, na
1~ edição, sendo retirado das demais, inserido, também, logo a seguir sua
morte (17 de setembro de 1892) no vol. 32, de seus Anais, intitulado Besitz,
quase sempre vertido como Teoria Simplificada da Posse. Teve muitos opositores,
valendo salientar o opúsculo de J.E. Kuntze, Zur Besitzlehre. Far und wider Rudolf von Jhering (A Re~~peito da Teoria da Posse - Pró e Contra Rudolf von
Jhering), Leipzig, 1890, recentemente divulgada em edição facsirnilada. Chegou
Kuntze a dizer que são inconcebíveis algumas passagens• de lhering, unbegreifliche Worte im Munde eines Juristen!
7.
Não é isenta de controvérsia essa interpretação de lhering a respeito do
que se tem convencionado chamar de corpus, em tema de posse. Em primeiro
lugar, já em 1868, quando publicou a preciosa dissertação (Ed. de 1869, pág. 147),
sustenta que não constitui posse o mero poder físico do homem (die blosse physiche Gewalt aber den Menschen kein Besitz), sendo de levar-se em consideração
que se alude ao Direito Romano, sua época; a firmeza da posse não assenta no
elemento físico, porém, muito mais, no elemento moral ou jurídico (p. 180). O
que para ele é fundamental há de ser o elemento causal, ou seja o Causalmoment. Quando publicou Besitzwille, em seu prefácio, refere-se a aüssern Thatbestandes des Besitzes, der s.g. corpus, isto é, o Thatbestand da posse, do chamado
Corpus; s.g. é abreviatura ou sigla de sogenn a saber, o chamado, aquilo que se
menciona como admitido, por outrem, porém aceito, e, se aceito, com restrições.
Thatbestande tem duas acepções: na esfera criminal, o conjunto de elementos
sensíveis do crime ou ato; em matéria civil, tudo o que de algum modo assume
relevo de ordem jurídica, sabido que existem muitoJ fatos irrelevantes.
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Já se viu o esforço da c1enc1a romanística modema para compreender a dogmática da posse no direito romano, especialmente nas
duas grandes teorias formuladas, uma por Savigny e outra, anos mais
tarde, por Ih~ring, conhecidas pelos nomes de teoria da vontade e teoria objetiva (ou teoria das causae detentionis ). Viu-se ·que a dificuldade essencial objetivada por Savigny nos seus estudos sobre o assunto
estava na incongruência entre os tipos gerais da posse, nos quais sempre se configura o animus domini ou, pelo menos, o animus possidendi, e aqueles casos excepcionais, que eram o da posse do precarista,
do credor pignoratício e do seqüestratário. Estes, em conseqüência
mesmo do título jurídico em que se fundam, não podem ter animus
domini. Viu-se ainda que esta dificuldade Savigny resolveu por meio
do conceito de posse derivada. Mostrou que, muitas vezes, o dominus, ao transferir a coisa a um terceiro em conseqüência do vínculo
jurídico que ele exerce, faz também a transferência do ius p.Jssessionis, isto é, daquele efeito inerente à posse, .que constituiu, indiscutivelmente, uma das utilidades do seu direito e do qual, portanto,
pode dispor de maneira definitiva ou temporária.
Por outro lado, foram vistas as críticas de Ihering à doutrina
de Savigny, partindo de um ponto de vista prático, aquele que convinha à sua escola, a famosa escola da INTERESSENJURISPRUDENZ,
que se opunha à escola conceitualista, a escola da BEGRIFFEJURISPR UDENZ. Dizia Ihering que se deve indagar se o animus do mini
jamais interessou ao julgador na ocasião em que ele vai examinar
um caso de se conceder ou não a alguém a proteção dos interditos.
Surge alguém, mostrando-se detentor da coisa, isto é, provando que
tem o corpus, e pede o interdito, ou de proibição, ou de manutenção ou de recuperação. O juiz, para conceder ou negar o interdito
- diz lhering - jamais indaga se aquele possuidor tem ou não o animus, contenta-se, apenas, com a prova do corpus e nega o interdito,
caso a parte contrária consiga provar que o autor tem a coisa em
virtude de uma causa jurídica que exclui a proteção possessória. Veja-se um exemplo: alguém reclama em Juízo a proteção possessória
e o adversário, contestando, mostra que é comodatário da coisa; nesse
caso, o juiz recusa o interdito, pois o adversário provou aquilo que
Ihering chamava uma causa detentionis. Daí, para Ihering a posse consiste exclusivamente no corpus e a detenção no corpus menos uma
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causa jurídica revelada pelo adversário, capaz de tirar àquele senhorio
a dignidade da possessio. 8
Essas teorias, de Ihering e de Savigny, contenderam-se na doutrina romanística do fim do século XIX e foram sendo submetidas a
uma revisão muito ampla. Hoje, pode-se dizer, a ciência romanística
não segue mais os pontos de vista nem de uma nem de outra. Notese, de passagem, que a doutrina de Savigny renasceu no fim do século XIX, com estudos de grandes romanistas, especialmente os de
Bonfante, o qual, voltando ao conceito de animus, fez questão de·
substituir o animus domini por animus possidendi. Todavia, os estudos
mais poderosos, que coroaram a polêmica, vieram de Demburg e de
. Klein, alemães, e Ferrini e Riccobono, italianos. Esses romanistas,
pela primeira vez, começaram a chamar a atenção para o fato da
·transformação histórica do conceito de posse, que não parecia ter-se
conservado ó mesmo ao longo da milenar história do Direito Romano.
Quase se poderia dizer, mesmo sem fazer uso dos textos, que a imutabilidade deste conceito era um absurdo. Em mil anos de vida jurídica,
os romanos transformaram, radicalmente, o seu conceito de família, de
dote, de propriedade, de contrato, etc. Seria inacreditável que, no
meio de toda aquela vasta transformação, apenas o conceito de posse
tivesse sido o mesmo, desde suas origens até Justiniano.
Houve logo quem sustentasse que, numa certa época do Direito
Romano, a noção do animus era fundamental e, noutra época, esta
noção se apagara, diante de razões de ordem prática, dando lugar então ao império das causae detentionis.
Chegar-se-á, então, à conclusão de que os dois grandes teóricos
estudaram o assunto, cada um deles, numa fase diferente da vida romana. Essas pesquisas se foram aprofundando e completando, e hoje
se pode traçar uma história sintética da posse do Direito Romano,
tomando como base o estudo de Albertario, divulgado pela Rivista di
Diritto Privato, em 1932.
Observa Albertario que, na história da posse, deve-se distinguir
três grandes épocas. A primeira é a época pré-clássica, e que vai até

8.
Quanto ao corpus, consulte-se nota acima e, para mais larga pesquisa,
FUNDAMENTOS (Grund des Besitzesschutzes), edição de 1869 ou sua versão
francesa; Besitzeswille (1889), e o verbete Besitz, citado.
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os fins da República; a segunda, época clássica, nos dois primeiros
séculos do Império; e a terceira, época post-clássica, caracterizada pela interpenetração crescente das instituições romanas e gregas, o que
fez com que os autores a chamassem época romano-helênica. São essas
as três épocas que marcam todas as grandes transformações do Direito
Romano, com um pouco de deslocamento nos limites. 9
· Quando, hoje, se abre o Digesto, encontram-se textos relativos à
posse, que vêm das três épocas. Neles estão as opiniões e as respostas
dos jurisconsultos que viveram com séculos e séculos de intervalo entre
si. O Digesto é, pois, um verdadeiro mosaico. As fontes para o estudo
da matéria possessória estão todas confundidas, do ponto de vista cronológico e, não raro, encontra-se num jurisconsulto do século I aquilo
que o direito só conheceu no século V e isso porque o compilador
. Justiniano, ao introduzir aquele texto no Digesto, fez nele as alterações que iulgou convenientes para acomodá-lo ao tempo vigente. O

9.
A discussão em tomo da matéria, mormente no século XIX, é vastíssima.
Sua bibliografia talvez fornecesse o conteúdo de alentado volume - de um ou
mais-, tão intensa tem sido. Quanto a Pietro Bonfante, o primeiro acima referido, podem consultar-se, Diritto Romano, Firenze, 1900; Istitutioni di Diritto Romano, Milano, 1932; Scritti Giuridice, Torino, 1925; Corso de Diritto Romano,
1925-1933.
O trabalho de Heinrich Demburg, em que mais este discutiu o tema, é
Entwicklung und Begriff des juristischen Besitzes des romischen Rechts (Evolução e Conceito da Posse Jur(dica do Direito Romano), edição de Halle, 1883,
mas suas muitas noções a respeito do tema está fartamente dispersa em toda a
grandiosa produção de sua lavra, mormente em Pandekten, vol. I, §§ 169 e segs.
(ed. de 1884) sem falar-se no Direito Prussiano. Para ele a posse é um fato e só
um fato, talvez qualificado, ad instar iuria.
F. Klein deixou monografia também de valor, mas tem tido pouca repercussão, Sachbesitz und Ersitzung (Posse de Coisa e Prescrição Aquisitiva), Berlin,
1891. ~ até mesmo duvidoso que Albertario, do qual foram extraídas algumas
das informações acima, o tenha conhecido em seu original, segundo emerge de
seus Studi di Diritto Romano (Milano, 1941), págs. 109-110, pois San Tiago Dantas, na época, ainda não dispunha dos textos originais, ao menos em boa parte,
só mais tarde os obtendo, e nem todos.
De Contardo Ferrini podem mencionar-se seu estimadíssimo Manuale di
Pandette (Milano, 1908), a Paraphrasis de Theophilo (Berlin, 1884-1897), além
de outros escritos por assim dizer fragmentários ou dispersos.
Salvatore Riccobono deixou La Teoria dei Possessio nel Diritto Romano,
publicada em Archivio Giuridico, vol. 50, de 1893, págs. 227 a 280.
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estudo da história da posse e a caça às interpolações existentes nos
textos sobre a matéria, constituem o restabelecimento da cronologia
das fontes.
Pode-se, então, verificar, desde logo, que a própria terminologia
da posse ficara extraordinariamente confusa e variada, por isso que
comporta ser distinguida segundo as três grandes épocas há pouco assinaladas.
Na época pré-clássica ainda não se fala em posse, em possessio.
Tanto a lei como o jurisconsulto, para designarem a posse, usam uma
expressão extremamente longa e composta: usus fructus possessio ou,
então, uti frui habere possidere. Observando-se a instituição possessória
nessa época, nota-se a existência de dois institutos inteiramente distintos, designados, habitualmente, com a mesma expressão. O primeiro,
que deve ser o mais antigo, é o usus fructus possessio. O território romano estava dividido em .ager privatus e ager publicus. Ager privatus
é, como o ?Orne está indicando, o solo que se achava debaixo da propriedade privada e pertencia aos pater famüias. O ager publicus pertencia à civitas; era uma espécie de propriedade coletiva e, normalmente,
explorada pelos particulares, pelos patres. A civitas, através de seus
órgãos administrativos competentes, fazia concessão temporária do ager
publicus. O pater, que o recebia, nele se instalava e o explorava. Mas
a característica dessas concessões era a REVOCABILIDADE. Eis por-

Essa questão da evolução é tema que se presta para infindáveis controvérsias, pois, como bem sustentou Matos Peixoto, na defesa oral de su~ tese de
concurso perante a Congregação da então Faculdade Nacional de Direito, já Cícero, como se vê de Topica, IV, 18 (ed. B.G. Teubner), Pro Coecina, 7, }\á dois
mil anos, contemplava o assunto sob seus variados prismas e ângulos diversos.
Emilio Albertario, na realidade, muito cóntribuiu para o estudo do assunto, como se vê de dissertação sob o título // Possesso Romano, na Revista di
Diritto Privato, vol. II, págs. 3 a 34, ano de 1932, e, posteriormente, em Studi di
Diritto Romano, vol. II (Milano, 1941), não se falando em monografia divulgada no ano de 1946. Seus méritos não se discutem, mas está bem longe de nivelar-se com C.G. Bruns, Biermann, Kniepe, Strohal, Unger, na crítica ao Projeto de Cód. Civil da Saxônia, Piniski, Randa, tantos mais que seria enfadonho
enumerar.
No estudo levado a efeito no texto acima, mais uma vez, há de ressaltarse a dificuldade com que contava o Autor, então, em tudo o que concerne à
obtenção de informação bibliográfica, nas suas fontes diretas, muitas vezes tendo
de valer-se, por força das contingências, de material de segunda mão.
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· que as fontes dizem que o ager publicus era concedido dum populus
senastuque romanus volunt (enquanto o povo e o senado romano
querem). Desde que a concessão fosse revogada, expirava sem qualquer
indenização o direito dos ocupantes. Que espécie de direito é esse que
ligava o pater ao ager publicus por ele ocupado? - Não era um contrato, pois, nessa época do Direito Romano, não havia contrato com a
civitas e nem mesmo as categorias contratuais então existentes comportavam a figura. Era uma simples concessão administrativa, muito mais
do campo do direito público que do direito privado e é provável que
a expressão antiga para designar esta concessão fosse simplesmente
usus e o verbo adequado fosse, portanto, uti. Até onde as fontes
nos permitem alcançar, vemos a concessão ser chamada usus fructus
possessio e a sua grande característica é a proteção interditai. De fato, em sua origem, os interditos são medidas administrativas. Compreende-se bem isso, quando se vê que a origem da possessio é puramente de direito público, radicada numa concessão da civitas. O pater não tinha uma actio para defender a sua senhoria revogável sobre
o ager publicus; o que tinha era um interdito, ou seja, a faculdade
de pedir a proteção do magistrado através de um meio administrativo. Essa devia ser a raiz mais profunda da posse.
À possessio do ager publicus assemelhava-se uma situação que
era de direito privado. Tal situação era o precarium,_ um instituto
perfeitamente paralelo à concessão do ager publicus e que, apenas,
tinha como objeto o ager privatus. Muitas vezes, o pater familias
(na antigüidade poder-se-ia admitir o pater gentis) fazia a concessão
de uma parte de suas terras, propriedade do solo familiar ou do solo
gentilício, a um dos seus clientes. Como a outra, era também revogável. O cliente que queria instalar-se no ager privatus chamava-se precarium rogans e o pater chamava-se rogatus. Este, ao conceder o uso
do ager privatus, realizava um ato perfeitamente paralelo àquele· que
era realizado em nome da civitas, de concessão do ager publicus.
A semelhança dos dois institutos é flagrante; a sua estrutura
·jurídica, a mesma; em ambos os casos não há contrato; em ambos os
casos não há domínio. Ora, não havendo contrato nem havendo domínio, era óbvio, era irresistível que o magistrado estendesse ao pre. carium rogans a proteção dos interditos. Por conseguinte, a proteção
dos interditos vai beneficiar o precarista muito antes que se haja podido imaginar sua existência na posse do proprietário.
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Aí está corno a análise histórica revela a vacuidade da tese da
posse derivada, de Savigny.
Quando um dominus jamais podia imaginar a possibilidade de
lançar mão de um interdito e já o interdito era meio específico de
proteção do precarium. Este é o instituto que se encontra com o
cunho da possessio, na maior antigilidade: a possessio do precarium
rogans, a possessio do concessionário do ager publicus.
Mas, ao mesmo tempo que este instituto, na época pré-clássica
já se encontra urna outra possessio; é o segundo instituto de que se
teve ensejo de falar. A outra possessio era a do adquirente que não
houvesse praticado um ato válido de translação do domínio por ocasião da aquisição da coisa. Alguém adquire urna res e, no direito
romano . corno no nosso, à aquisição devia seguir-se um ato translativo, o qual, muitas vezes, deixava de ser praticado com as solenidades exigidas. Não era, portanto, um ato válido, não se fazia, por
ex., mancipatio; era urna simples tradição, urna simples entrega
mancipi. Resultado: o adquirente levava a coisa para o seu patrirnônio, mas não se tornava dominus. Essa é a hipótese mais antiga. Outra hipótese, logo equiparada a esta, é a daquele que adquire a quem
não é dono: a aquisição a non domino. O alienante parece dono, mas
não é; não pode, por isso, transmitir ao adquirente o direito que ele
próprio não tem. Nesta situação, também, o adquirente leva a coisa
para o seu patrirnônio, mas, na realidade, não é dominus. Tal situação,
que se pode resumir corno situação do adquirente imperfeito, é tratada, igualmente, no direito pré-clássico corno possessio. É urna hipótese,
não mais do que urna hipótese, que, numa grande antigilidade, se chamasse possessio a isto, e se chamasse usus à concessão do ager publicus. A aproximação dos dois institutos teria, depois, dado lugar àquela
fórmula composta uti frui habere possidere que, realmente, não se
pode explicar corno sendo urna fórmula original; só pode ser resultado
de urna longa aproximação evolutiva, pois que um povo prático, corno
o romano, não se daria ao luxo de ter quatro nomes para urna mesma coisa, desnecessariamente. Devia ser o extremo histórico de urna
evolução que podia muito bem ser esta.
O que é certo é que na época pré-clássica, a possessio do adquirente imperfeito está ao lado da possessio do precarista, do concessionário do ager publicus. Qual a grande diferença entre urna e outra?
É que a possessio do concessionário do ager publicus e a do precaris-
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ta ambas têm a característica da revocabilidade, enquanto que a possessio do adquirente imperfeito é irrevogável em si, por isso que, dentro de um prazo muito curto - prazo de um ano -, ela se transfornia
em domínio. Ora, como esta possessio dentro de um ano se transformava ein domínio, jamais passou pela mente do legislador ou do jurisconsulto conceder à semelhante posse qualquer proteção judiciária. A
proteção judiciária dela consiste, exclusivamente, na sua transformação
em domínio dentro de um ano. Se, dentro de um ano: o dominus reclama a coisa, nada se poderá fazer, pois cessou aquela possessio que,
realmente, estava numa situação de extrema precariedade. Isso foi na
antigüidade, porque, numa fase mais evoluída do Direito Romano, já
se admitiam outras maneiras de defesa. Esta possessio, além de ser irrevogável, era caracterizada pela total ausência de proteção.
Pode-se, agora, fazer uma diferença perfeita entre os dois tipos
de posse que vigoravam na época pré-clássica. De um lado, há a possesio revogável; aplica-se ao ager publicus e ao ager privatus, no precarium; sua característica: a proteção interditai. De outro lado, a possessio irrevogável do adquirente imperfeito; sua característica: a falta de
qualquer proteção judiciária, especialmente a proteção interditai. Numa época antiga daquele sistema, os dois institutos corriam paralelos,
tendo, porém, pouco a pouco se confundido, em conseqüência de sua
flagrante natureza de senhoria sobre a coisa, que não era nem domínio, nem qualquer outro ius in re.
Na época republicana produziram-se transformações muito interessantes. A primeira delas vem beneficiar talvez o seqüestratário; não
se pode saber, ao certo, se a ele ou ao credor pignoratício. A característica do senhorio exercido pelo seqüestratário sobre a coisa, durante todo o tempo do processo, é a revocabilidade, pois ela cessará pela
revogação do seqüestro ou pela terminação da lide. Supõe-se que foi
algo muito fácil estender ao seqüestratário a proteção dos interditos. O
mesmo aconteceu com o credor pignoratício, cuja posse tem, igualmente, a característica da revocabilidade; em se lhe concedendo a mesma defesa, não ficaria abalado o sistema.
Ao terminar a época republicana estava-se diante de uma evolução completa dos dois institutos paralelos: os casos de posse revogável que, embora mantidas indefmidamente, jamais se poderiam
transformar em domínio, gozando de proteção interditai, e os casos de posse irrevogável, em que o adquirente imperfeito se trans-
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formava em dono dentro de um ano, não tendo a proteção dos
interditos.
Logo depois de completada esta primeira etapa evolutiva, uma
segunda se iniciou, que deve ter tido como base a grande elaboração
doutrinária dessa época. ~ a época dos velhos jurisconsultos republicanos, que permitiram uma fase de muito espírito prático na transformação das instituições jurídicas. Já, então, o Direito Romano estava imbuído da idéia de eqüidade. Insurge-se contra a tirania do dominus,
em relação ao adquirente imperfeito, até mesmo naquele caso de que
resulta o usucapião. Só a uma consciência jurídica mais rústica satisfaz a idéia de que dentro de um ano o possuidor se terá transformado
em dono. A uma consciência jurídica mais sensível já repugna esta
idéia de que, se, naquele espaço de tempo, o proprietário tomar a coisa das mão do ocupante, expiram as esperanças deste, embora tenha
pago um preço e se -tenha comportado com a mais rigorosa boa-fé. ~
uma époc!i em que se está procurando proteger a figura do adquirente
imperfeito, que vive o seu ano de consolidação do domínio. Se1 durante aquele ano, o direito antigo o desamparava, já o direito do fim da
República procura protegê-lo, impedindo que a solércia do proprietário
venha cortar as legítimas esperanças do ocupante. Não se podia deixar
de estender ao possuidor que está usucapindo a proteção dos interditos. Na verdade, a única diferença existente entre ele e o possuidor a
título revogável consiste na irrevogabilidade do seu titulo. No resto,
está com um senhorio perfeitamente legitimado em face da consciência
jurídica da época.
Finalmente, a terceira etapa, que avança ainda na época republi. cana, é a em que se nota que o dominus, ele próprio, estando em dificuldade de provar o seu domínio, prove, apenas, a sua posse e, provando isso, lance mão dos interditos. Já é a época em que o processo
se transforma imensamente.
Está terminada a evolução da posse, pois, agora, convergiram os
dois institutos num único, caracterizado sempre pela proteção interditai, mas a transformação em domínio, esta continti'a a ser característica da posse irrevogável.
Começa a época clássica. No ano III a.C. uma famosa /ex agraria
vem acabar com a concessão do ager publicus. As origens desta lei são
econômkas e sociais. Econôrnicas, porque a concessão dum popu/us senatusque romanus volunt era boa enquanto os romanos só se dedica-
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vam à agricultura ânua; depois que eles começaram a praticar a chamada agricultura intensiva, que leva dois, três ou quatro anos para a colheita, já se tornou uma iniqilidade a revogação da concessão. Isso
ocorria no caso, por ex., do pater ter trabalhado no ager publicus três
anos e, no quarto, ver a civitas retirar-lhe a concessão. Passou a ser
um meio de opressão das classes dominantes contra os clientes. Desaparece, assim, o ager pub/icus. Também por essa ocasião o precarium
se achava em franca decadência. Qual a conseqüência desta transformação? g que o caso dominante de posse na antigilidade, o caso dolusus
fructus possessio do ager publicus, tinha desaparecido e o caso dominante, de então, que começava a ser um caso encontrado todos os
dias, é o da posse irrevogável: a do adquirente imperfeito, que está vivendo seu prazo de usucapião. A isto se acrescenta o fato de que,
também, na província se admitiu, neste período, upt usucapião chamado praescriptio longi temporis. Por essa praescriptio, também no solo
provincial poderá haver uma posse irrevogável, capaz de consolidar-se
em domínio com o correr do tempo. Houve uma transformação do
sistema, muito característica da história do direito: o caso da posse
que se tornou caso padrão é, deste momento em diante, a posse daquele que está usucapindo. A posse revogável não podia mais ser posse do ager publicus, que estava terminada, e a posse do precarista era
raríssima; a posse do credor pignoratício e do seqüestratário aparecia,
então, como verdadeira exceção, como verdadeiro resíduo, tão distinta
era daquela situação que se tornara o paradigma do Direito Romano.
Eis porque diz com muita propriedade um escritor: nesta época a posse do credor pignoratício e do seqüestratário e do precarista eram espécies sobreviventes de um gênero desaparecido. Esse gênero desaparecido era a posse revogável, que tinha sido o instituto padrão da época
anterior.
Compreende-se bem, portanto, que, na época clássica, todas as
vezes em que o jurisconsulto analisa a posse, vê dois elementos: a detenção material e o animus; este animus, este desejo de ter a coisa para si, de se comportar como senhor, é a característica da posse padrão, é a característica da posse irrevogável. Portanto, a teoria de Savigny, ou melhor, a de Bonfante (animus possidendi) é a teoria que
se pode chamar rigorosamente clássica, isto é, explica realmente o direito possessório no começo da época imperial. Ela falha, completamente, porém, ao explicar a posse do credor pignoratício, do precaris43

ta e do seqüestratário, como uma derivação, pois não há derivação alguma. Essa posse devia chamar-se, então, naquela época, posse histórica,
porque sobrevivia como posse histórica.
Uma característica interessante dessa época é que a palavra usufructus, que, antigamente, se dizia usus frnctus possessio, tomou um
sentido completamente oposto, tomou o sentido de um verdadeiro direta real da coisa alheia, e, a tal ponto, que se pode encontrar nas
Instituitiones de _Gaio esta passagem que, naturalmente, espantaria um
jurista da época anterior: usufrnctuarius non possidet sed habet ius
utendi frnendi.
A transformação na época seguinte, a época post-clássica, pode
ser definida como a da espiritualização da posse. Começa o grande
movimento, cujas conseqüências extremas aparecem na idade média
sob a influência do direito canônico. Chegou-se à idéia de posse dos
direito reais e, mais tarde, de posse de qualquer direito. Na época clássica,· posse é sempre senhorio sobre a coisa; na época post-clássica já
se começa, gradualmente, a admitir a posse como o exercício, a exteriorização de qualquer direito. É fácil acompanhar as razões desta
transformação. Pode-se dizer que ela resultou do predomínio, na sistemática da posse, do tipo da posse do proprietário. O tipo de possuidor, que na época post-clássica orienta a legislação e a doutrina, é o
tipo de possuidor que é, também, proprietário. Nem é mais o tipo de possuidor que está usucapindo, nem o tipo do possuidor que
nunca poderia usucapir; agora, é o tipo .o proprietário que, sendo
também possuidor, lança mão dos remédios possessórios como uma
proteção mais completa, mais fácil, mais cômoda do que seria a complicada proteção das reivindicações, com suas tremendas dificuldades
probatórias. Daí resultam dois casos: primeiro, quando se considera
principalmente a posse do proprietário, a diferença entre posse e propriedade é que a propriedade é o direito e posse é o exercício do direito. O indivíduo será proprietário se tiver o título. Será possuidor se
estiver exercendo o direito.
Se posse é o exercício do direito de propriedade, já, e então,
não se compreende porque não admitir a posse do usufrutuário, que
seria, neste caso, o exercício do direito do usufruto. Assim em relação
à servidão, etc. Enfun, a posse começa a se despegar da res e a se
apegar ao ius. Aí está a espiritualização da posse, que é a característica dessa fase.
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CAPITUID III

A POSSE NO DIREITO CIVIL BRASILEIRO
Elementos da Posse - Posse Direta e Indireta
Posse em nome de outrem - Composse

A posse sofreu uma transformação muito profunda ao tempo da
idade média, por influência do direito canônico. Já se viu que, na última fase do Direito Romano, concebia-se a posse como verdadeiro
exercício de direito e a situação que servia de paradigma para o direito
possessório era a do proprietário. Chegou-se, depois, a estender a noção de posse a outros direitos reais que não a propriedade. Teve-se,
então, flquilo que os jurisconsultos chamaram a causa possessionis.
O direito canônico operou um alargamento ainda maior no conceito de posse, estendendo-o a outros direitos, além dos reais. A origem disto está na forma peculiar de certos direitos eclesiásticos, em
que se estabelecia uma íntima dependência entre o cargo, entre a função que se atribuía a determinada pessoa, e a disposição que ela devia
ter de certas coisas ou, mesmo, de sua influência em certas regiões.
Numerosos cargos eclesiásticos estavam acompanhados de um direito
de jurisdição sobre determinados bens e, assim, ao direito de exercer
uma determinada prelazia correspondia o direito de usar determinados
imóveis, determinadas igrejas, determinados bens corpóreos. De sorte
que era fácil aproximar as duas coisas, ligar os bens corpóreos sobre
que o direito, em grande parte, se exercia, ao próprio direito, e falavase, então, em posse da prelazia como se se tratasse, francamente, de
uma possessio corporalis. Isto se estendia a outros direitos e era uma
característica da organização canônica. Os direitos do padroado, por
exemplo, tão importantes em nossa história política, com aquela sua
faculdade particular, que era o direito de representação, direito que tinham certos titulares, freqüentemente os reis, de apresentarem os nomes dos que deviam ser nomeados para determinadas funções eclesiás45

ticas. No caso do padroado brasileiro, era o direito de apresentação
dos Bispos. Este direito dava lugar à proteção possessória, e quem estivesse nesses casos invocava os interditos com a mesma liberdade com
que invocaria se fosse detentor de um bem corpóreo ou de um usufruto, ou de uma servidão, etc.; era uma extensão natural daquela proteção que já se dava às investiduras eclesiásticas, com mando direto sobre bens corpóreos da Igreja.
Pode-se dizer que a tradição medieval é toda no sentido de ampliar a proteção possessória a qualquer espécie de dirjlito. Desde que o
direito comporte uma difere:lça clara entre o seu conteúdo, o vínculo
jurídico fundamental e o seu exercício, de rraaeira que esse exercício
admita um exercício de fato, claramente distinto do seu fundamento
jurídico, o direito medieval se inclina a reconhecer a posse do direito
e a dar-lhe uma proteção possessória. Isto é o que, por exemplo, se
acompanha ao longo de todo o nosso antigo direito luso-brasileiro,
com aquelas formas de interditos possessórios, distribuídos amplamente pelo legislador e pela jurisprudência a inúmeras situações pessoais,
principalmente essas relacionadas com os cargos, com as investiduras,
com aquilo que, numa técnica mais modema, se chamaria posições
jurídicas. É, aliás, natural que a idéia de proteger possessoriamente um
dirEito pessoal apareça, de preferência, com relação às chamadas posições jurídicas, porque estas se assemelham muito mais, na sua estrutura, aos direitos reais do que, por exemplo, os direitos de crédito, que
consistem, exclusivamente, na expectativa de uma dete~inada prestação, por isso que os direitos de crédito se exaurem, via de regra, com
a execução da prestação e, portanto, não permitem uma distinção muito clara entre o exercício ·de fato do direito e o seu exercício jurídico. Já nos cargos, nas posições jurídicas e, também, em certos direitos
pessoais, de caráter mais continuativo, pode-se, facilmente, configurar
uma situação de 'fato e, portanto, estender a ela a proteção possessória.
Os códigos civis do século XIX, todos eles, se mantiveram muito
fiéis às idéias romanas sobre a posse. Essa é a época do esplendor do
romanismo no domínio da propriedade. Assim como a propriedade se
desembaraçava da sua estrutura medieval e bania-se da legislação todos
os resíduos do medievalismo, assim, também, a posse se purificava no
sentido romano e a doutrina romana, portanto, embora inçada da contribuição dos comentadores medievais, é a que vai encontrar-se nos códigos do século XIX. Mas a técnica da posse, vetada em todos esses
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códigos imbuídos das idéias de Savigny, ainda é concebida em termos
suficientemente latos, posto que se possa admitir que, todos eles, reconheceram a eventualidade de a proteção possessória se estender além
dos limites dos direitos reais.
Afmal, vieram os códigos do fim do século XIX e do começo do
XX, todos eles, pelo contrário, imbuídos das idéias de Ihering. Esses
códigos, numa evolução que essas idéias talvez não determinassem tão
morosa, procuraram traçar à posse os limites dos direitos reais. O Código Civil pátrio encontra-se nesse elenco.
Chega-se, agora, ao momento do estudo da posse perante o Código Civil Brasileiro e tal como conceituada nos artigos 485 e 486. Diz
o art. 485: "Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio,
ou propriedade". E o art. 486: ''Quando, por força de obrigação ou
direito, em casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do
locatário, se exerce temporariamente a posse direta, não anula esta às
pessoas, de quem eles a houverem, a posse indireta".
Qual o conceito de posse que se acha contido nestes artigos? Encontra-se aí a compreensão do instituto possessório tal como foi formulado por Ihering, não apenas no seu trabalho sobre o papel da
vontade na posse, lO mas, também, num outro, sobre o fundamento dos
interditos possessórios.ll Ihering formulou a sua doutrina da posse, estudando estes dois aspectos muito entrelaçados, mas distintos: que é a
posse1 2 e por que se protege a posse? Foi, principalmente, a propósito
o
do fundamento da proteção possessória que ele tomou clara sua compreensão da posse como simples exercício da propriedade. Dizia

lQ,
Der BeKitzwille. Zugleich eine Kritik der herrschenden jun·stischen Metho·
de. Jena, 1889. Verlag von Gustav Fischer, XVI-540 págs.

11. Ueber den Gnmd des BeKitzesschutzes. Eine Revision der Lehre von Besitz. Jena, 1869 (2~ edição). Anterionnente divulgada em a~lso (1~ ed.), mas,
originariamente, nos Anais - Jahrbubücher für die Dogmatik des heutigen und
deutschen Privatrechts, vol. IX, págs. 1 a 195, ano de 1868, sob o título de Bei·
trage zur Lehre vom Besit1, título, aliás, usado na primeira publicação avulsa, em
vernáculo, Contribuição para a teoria da posse.
12.

Terminou sem dizer o que era e é a posse.
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ele: por que motivo se protege a posse? Não é, como pensam muitos,
porque, via de regra, o possuidor é proprietário; não é porque se presuma no possuidor a propriedade, até prova em contrário. Isso, de fato, acontece, mas o fundamento ainda é mais íntimo: a proteção possessória foi criada em benefício do proprietário como uma proteção
complementar da propriedade. Todo aquele que é proprietário de uma
coisa, o é em virtude de um título aquisitivo; esse título aquisitivo
nem sempre é fácil de demonstrar. Algumas vezes, porque depende do
tempo e seria necessário, então, demonstrar que durante um lapso de
tempo verificaram-se os requisitos de um bom usucapião; outras vezes,
porque depende de uma escritura de venda, de doação ou de qualquer
outra natureza, que se tenha transcrito em registro de imóveis e, neste
caso, para provar-se a propriedade, muitas vezes, se precisaria indagar
dos atos de alienação praticados sobre a coisa antes, de sorte que, a
prova do domínio, todas as vezes em que se tem de recorrer à demonstração de títulos, é penosa, difícil e demorada. Ter-se-ía dado ao
proprietário uma proteção bem precária se, cada vez em que ele se visse perturbado no gozo de sua propriedade, se fosse exigir dele que restabelecesse o seu título e demonstrasse o seu direito. O proprietário
de um móvel ainda maiores dificuldades teria de demonstrar o seu direito, por isso que não há, aí, a prática do registro público, de maneira que, para se defender, teria o proprietário de recorrer a testemunhas, a cartas, a indícios, a uma série de fatos, com os quais demonstrasse ser, realmente, o dono daquele objeto. De modo que, diz Ihering,
a idéia de defender a simples posse não surge no interesse de quem
não é proprietário; surge, antes de mais nada, no interesse do próprio proprietário .. lhering declara que o fundamento da proteção possessória não é a preservação da propriedade nem, como dizia Savigny,
a simples tutela da paz social; o fundamento da proteção possessória é
a própria defesa do direito de propriedade. Pode-se dizer que a proteção possessória não é uma simples parte do ius possessionis; é uma
conseqüência, mas é a principal, quanto ao ius possidendi. Como se
tem o ius possidendi, tem-se os interditos, como, se se é proprietário,
pode-se usar como defesa os interditos possessórios, que protegem o
exercício do direito de propriedade e, daí, a concepç.ão da posse como
exercício do direito de propriedade.
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Viu-se que outro não foi o pensamento do Código Civil Brasileiro, quando definiu o possuidorl3 nos termos que acabam de ser lidos.
Vê-se que é o exercício do domínio, que o Código considera a substância mesma da posse.
O Código Civil Brasileiro herdou esta concepção da posse do
projeto de Bevilaqua. O artigo que hoje se encontra na lei civil não é
o mesmo que Clóvis B,evilaqua escrevera no seu projeto e que, lá, tinha o n<? 565. O art. de Clovis Bevilaqua era o seguinte: "Considerase possuidor todo aquele que se ache em situação de fato, correspondente ao exercício pleno ou limitado da propriedade". Nota-se que a
idéia é a mesma, de sorte que o artigo apenas recebeu alteração de
redação. O texto foi o produto das emendas da Câmara dos Deputados e do Senado e, deste último, recebeu o acréscimo: ou propriedade.
Analise-se um pouco este artigo em seus elementos fundamentais, começando-se pela expressão exercicio de fato, adotada pelo legislador. Pode-se dizer que, se exercício de direito já significa um fato,
há redundância nesta expressão - exercício de fato -, por isso que se
faz uma diferença entre o direito e seu exercício. Exercício é o momento em que o direito se exterioriza, mas o Código quis sublinhar,
com esta expressão, que não se precisa indagar, para conferir a qualidade de possuidor, do motivo em virtude do qual alguém exerce poderes sobre a coisa. Se estes poderes são daqueles inerentes ao domínio,
não se tem dúvida em reconhecer na pessoa que os exerce a qualidade de possuidor. Pode ser o exercício pleno ou não, quer dizer, que
tanto se reconhece como possuidor aquele que exerce sozinho e com
caráter absoluto um poder de proprietário, como aquele que o exerce

13. Em todos os tempos parecer ter havido certa alergia, e, até mesmo, pavor
de oferecer um conceito ou definição de posse. Vez por outra vem à colação
um fragmento do jurisconsulto Julio Paulo (fr. 1, pr., D., 41, 1), mas o que ali
se contém não encerra um conceito ou definição, e, sim, uma explicação etimológica. Aquele jurisconsulto, embora grandioso em tantos outros setores, pode-se
dizer que chegou a ser fatídico em tema de posse, e, não foi sem razão que lhe·
ring afirmou que, de sua parte, seguia o Direito Romano, nunca, porém, Paulo.
Não fora sem razão que Rui Barbosa, emendando (somente quanto à redação, mas às vezes atinge a substância) o Projeto em 1902, observou sobre a dificuldade de se determinar um conceito para a posse.
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com limitações, seja com limitações provenientes da existência de uma
outra pessoa que, também, está exercendo idêntico poder, seja porque
o seu direito se cruza com o de outra, que exerce poder distinto, tarobem inerente à propriedade. Assim, por exemplo, se se está usando
uma coisa e uma outra pessoa está no gozo dela, ambas a estão possuindo, porque cada uma está no exercício de fato de um dos poderes
inerentes ao domínio ou propriedade. Quanto a esta expressão - algum dos poderes - compreende-se que está sendo empregada para referir-se aos vários poderes característicos do domínio: o de uso, o de
gozo e o de disposição.
Uma dúvida maior surge a re§peito desta última palavra, introduzida no Código pelo Senado• - ou propriedade.14 Todos os partidários
da posse dos direitos pessoais, isto é, todos aqueles que pensam que,
na sistemática de nosso direito civil, se pode estender a proteção possessória aos direitos pessoais, atribuem uma grande importância a este
acréscimo, devido a uma emenda 'de Rui Barbosa, que era grande partidário, entre nós, da posse dos direitos pessoais, e que defendeu esta
tese, em sua advocacia, no célebre caso dos lentes da Eséola Politécnica. Esta famosa causa, que agitou o foro do Rio de Janeiro em 1896,
deu lugar a que ele ftzesse um estudo de grande erudição. e profundidade sobre a admissibilidade da posse dos direitos pessoais no direito
civil ainda não codificado, e as suas conclusões são muit~ eloqüentes.
Embora trabalhando contra a corrente dominante dos civilistas brasileiros daquela época, sustentou que a tradição do direito português, herdada pelo nosso, era guiada n~ sentido de conceber uma compreensão
da posse mais canônica do que romana e, poi: conseguinte, a sua
emenda na conceituação da posse, acrescentando as palavras - ou
propriedade -, não podia deixar de suscitar indagações sobre que espécie de sentido tinha querido imprimir com sua emenda.

14. O Projeto de Código Civil Brasileiro, oriundo da Câmara dos Deputados,
falava, apenas, em domínio, tentando uma definição de -possuidor e não de posse, o que mereceu a censura de Rui Barbosa. Este, quando ofereceu a emenda
de redação, como aliás aconteceu em cerca de 90% de todo o seu Parecer, retocou todo o texto do art. 491, do Projeto, e que veio a converter-se no art. 485,
do Código ainda em vigor, e, na sua parte final, acrescentou a disjuntiva OU,
precedida de vírgula, e, depois desta, a palavra propriedade. Demonstrou-se, com
isso, não constituírem sinônirnos, tanto mais quanto o vocábulo propriedade é
bem mais compreensivo, tem muito mais amplitude do que domínio.
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Costuma-se dizer, então, que propriedade não é um sinônimo
perfeito de domínio. Na verdade, usa-se uma palavra por outra, mas,
num sentido menos técnico, num sentido menos jurídico, a palavra
propriedade foi tomada para indicar o conjunto dos direitos patrimoniais abrangendo, por conseguinte, não apenas o direito real que o art.
524 define (este seria o domínio), mas, também, todos os direitos
pessoais de expressão econômica, vale dizer, a palavra propriedade
passaria a representar os direitos reais tanto quanto os pessoais de
conteúdo econômico; uns e outros, sem dúvida, são direitos patrimoniais e o conjunto destes estaria compreendido no sentido de propriedade.
Ao elaborar a sua monografia em defesa da posse de direitos
pessoais, Rui Barbosa sustentou, com a erudição que tanto o caracterizou, que domínio seria a relação jurídica que se tem considerado como tal, isto é, seria o direito que o art. 524 contempla; um direito sobre a coisa e o mais importante dentre os direitos reais, congregando,
na senhoria, os poderes de uso, fruição e disposição, e,· no aspecto exterior, o poder de excluir a ingerência de terceiros. Enquanto isso, a
propriedade, como ficou dito acima,. seria o complexo de direitos patrimoniais, abrangendo, então, além do domínio e demais direitos sobre a coisa, todos os direitos pessoais de conteúdo econômico.
Sendo assim, domÍnio e proprieoade não seriam expressões sinônimas. Ora, se a propriedade concerne a todos os direitos patrimoniais,
inclusive aos direitos pessoais, há de se concluir que o Direito Civil
Brasileiro conhece não apenas a posse de coisas, mas também a posse
de direitos, pelo que, então, a posse não é somente o exercício do do'llínio, senão, ainda, o exercício de qualquer direito patrimonial.
Aí está, em duas palavras, a posição de Rui Barbosa diante do
tema e, até, a posição mesma da corrente doutrinária que se debateu
pela existência, entre nós, da posse de direitos pessoais.
Na verdade, essa teoria da posse dos direitos pessoais subverteu
completamente o conceito de posse tal qual formulado pelos juristas
clássicos, mas os seus arautos lançaram-se em sua defesa, menos por
convicção dogmática ou mesmo histórica do que por razão de ordem
política. É que na base da posição doutrinária assumida estava a necessidade de conferir a certas situações jurídicas uma proteção mais severa, o que, em nosso sistema jurídico, só havia em favor da posse;
eram os interditos possessórios.
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E a umca maneira de, juridicamente, estender-se a proteção dos
interditos a essas situações jurídicas, ou melhor, aos direitos pessoais,
era reconhecer que podiam ser objeto de posse. Todavia, com o advento do mandado de segurança, que engendrou uma proteção semelhante à que os interditos proporcionavam, a teoria da posse de direitos pessoais perdeu toda a vitalidade, hoje não passando de mera
reminiscência, da qual pouca lembrança se tem.
De qualquer forma, no entanto, o certo é que, admitindo-se
a proteção possessória aos direitos pessoais, não se pode estender
essa prática álém dos direitos patrimoniais, pois já seria abusar muito
da palavra propriedade querer que esta abrangesse, também, direitos
sem conteúdo econômico. Os que se opõem a que a posse possa ir
além dos direitos reais insistem em que a palavra propriedade não pode ser tomada com esta amplitude, não pode ter mais que um sentido
expletivo, nada acrescentando ao sentido de domínio, que lhe estava
anteposto. Argumentam, logo, com a sistemática do Código Civil, em
que a posse é tratada, toda ela, no campo dos direitos reais, como primeiro título dedicado aos direitos das coisas e, além do mais, não se
encontrando, em todo o campo do direito das obrigações, tão minucioso no que diz respeito à proteção daquela relação jurídica, nenhuma norma através da qual o Código Civil tomasse para proteção do
credor os meios possessórios.
Pelo contrário, os partidários de que todos os direitos patrimoniais merecem a proteção possessória discutem, com essa emenda, que
parecia redundante se não pretendesse acrescentar alguma coisa ao domínio e julgam absurdo atribuirem-se palavras vãs ao legislador, embo,ra reconheçam que não é da sistemática do Código tratar com o nome
de propriedade os direitos pessoais. Argumentam, entretanto, com um
artigo do Código, que, positivamente, desserve a tese dos direitos pessoais: é o artigo 486. Nele se confere a proteção possessória ao locatário, ao usufrutuário, e não se diga o credor pignotarício, porque este
é titular de um direito real, mas, também, ao depositário, ao comodatário, etc. Dir-se-á que é em virtude de uma obrigação que os titulares
desses direitos detêm a coisa e, portanto, a proteção possessória que se
lhes dá é uma proteção de direitos pessoais. Pode parecer uma sutileza
a resposta a este argumento, mas ele é completo e não pode deixar
dúvidas. Não era para proteger o comodato, nem o depósito, nem a
locação, nem qualquer contrato, que se estabeleceu em favor do de52

tentor daquela posse uma proteção possessória; a proteção possessória,
ele a tem em virtude do fato de deter a coisa, de ter a coisa em suas
mãos. A posse desses titulares não é, sequer, uma posse de direito, é
uma posse de coisa, é única e simplesmente a detenção do objeto em
suas mãos, e não se indaga deles se é em virtude de um contrato ou
não, podendo lançar mão dos interditos sem precisar exibir em juízo
o contrato de onde lhe derivou aquele direito. De maneira que, nos
casos citados, não se tem, de forma alguma, posse de direitos pessoais.
Não é o direito de locação, de comodato, de depósito, etc., que se está protegendo por meio de um interdito possessório, mas, simplesmente, esta aparência de domínio, esta exterioridade do domínio que tem
o locatário, uma vez que usa e goza da coisa e, por conseguinte, tem
o exercício de fato de um ou de dois poderes inerentes ao domínio.
Analise-se esta posse direta, portanto, para que se possa penetrar
mais em sua substância. Há numerosos casos em que a coisa sai das
mãos do dominus e fica em mãos de outrem. Pode isto acontecer à revelia do dominus e pode acontecer, também, por ato dele Por ato
dele, em virtude de uma obrigação, de um direito, em virtude, mesmo,
de um fato que pode até ser contrário ao direito, como no caso dos
atos ilícitos, tendo como resultado alguém perder a detenção da coisa
que lhe pertence. Todas as vezes em que a coisa sai das mãos do dominus em virtude de uma obrigação ou de um direito qualquer, assiste-se à criação de uma posse, que os jurisconsultos denominam posse
derivada, embora não no mesmo sentido que empregava Savigny. Há
posse que se mãntém por si mesma e posse que não se mantém por
si. Quando, por exemplo, toma-se alguém possuidor de uma coisa, porque a encontrou ou porque a recebeu de outrem, que não era proprietário, a sua posse é originária; é uma posse que se mantém por si;
quando, porém, recebe a posse de um dominus ou a coisa lhe foi deixada em usufruto, ficando, portanto, a propriedade com outra pessoa,
então a posse não se mantém por si mesma; é posse derivada, tem
suas raízes num título diferente. Do ponto de vista da proteção possessória, esta posse derivada, esta posse que se recebe em conseqüência de um direito ou obrigação, é teórica e praticamente tão merecedora de proteção como a posse originária.
Teoricamente ela apresenta os requisitos da posse, segundo a
conceituação do direito positivo, porque nela existe exercício pleno ou
não de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. Tem,
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por conseguinte, o elemento fundamental da posse, a exterioridade, a
situação de fato correspondente ao domínio. Logo, teoricamente,
quem estiver nesta relação, 'tem a situação de possuidor. e, praticamente, só existem vantagens em que se estendam a ela os meios de proteção que se conferem ao proprietário, quando tem a coisa em seu poder. De fato, se uma pessoa tem uma coisa em seu poder, pode-lhe
pertencer ou não, e outrem tenta arrebatá-la de suas mãos, lógico e
necessário que o direito acorra em socorro da turbação sofrida, para re- .
colocar o possuidor naquela aparência de dono, porque, ou é proprietário ou tem um direito qualquer para deter aquele objeto, mas, se não
tem o direito, tem a aparência dele, e o adversário que prove' sua inexistência para destruir aquela posse. Por outro lado, o dono, sé perde
a detenção da coisa em proveito do pqssuidor derivado, também deve
ser considerado possuidor, em virtude da própria conceituação da posse, que se apresenta como o exercício de um dos poderes inerentes ao
domínio. Ora, uma das formas deste exercício está, ·por exemplo, em
locar, em depositar, em comprar, em praticar enfim todos os atos de
disposição ou de gozo de utilidades, que só o dominus pode praticar.
Alrtodr. por exemplo, a coisa é uma das maneir~s de exPr~er o domínio, mas o ·proprietário conserva outras, como a de alienaf';' üe tal maneira que continua a haver nas mãos dele uma posse, embora uma
posse mais difícil de provar, em virtude da falta de detenção, mas,
nem por isso, deixa de ser provada.
Veja-se, agora, se além do desdobramento da posse em direta e
indireta, podem outros se verificar. Podem, ad infinitum. Suponha-se
uma coisa sobre a qual se constitui um usufruto. O nu-proprietário é
possuidor, o usufrutuário também. O nu-proprietário é possuidor indireto; o usufrutuário é possuidor direto e, por isso mesmo que é usufrutuário, pode dar a coisa em locação. Dando-se em locação, ele se
toma possuidor indi!eto e possuidor direto fica sendo o locatário e este, pela índole do contrato, pode dar uma sublocação. Novamente se
desdobra a posse e já se tem, aí, quatro graus, sem que haja desaparecido em qualquer deles.
Viu-se como a conceituação de posse, fundada, apenas, no exercício do direito de propriedade, abandonou por completo aquela situação que, no Direito Romano, toda ela, tinha um caráter rt>~idual. O
Direito Romano reconhecia . a posse do credor pignoratício, do sequestratário, do depositário. Não reconhecia a do locatário, do usufru54

tuário, que só foi reconhecida nos últimos anos. Reconhece-se a posse
de todo aquele que detém a coisa, bastando, para tanto, que ele possa
se comportar em relação à coisa com uma certa autonomia, quer di-.
zer, que não esteja ali, simplesmente, como o instrumento de outra
pessoa, às suas ordens, detendo a posse em seu nome e sem poder
praticar nenhum ato sobre ela, decorrente de sua própria vontade. Desde que haja uma certa autonomia em relação à coisa que está em poder de alguém, se reconhece no respectivo detentor as características
da posse. Sem esta autonomia, não haveria exterioridade dos poderes
do domínio. E a falta de autonomia em que alguém se encontra em
relação à coisa, faz com que não seja .possuidor e permita que se o
chame fâmulo da posse, um simples servidor da posse de outrem.
Para encerrar a questão da posse direta e indireta, 15 convém que
se saiba contra quem pode o possuidor . direto usar o interdito possessório. Em primeiro lugar, o possuidor direto pode usar o interdito contra qualquer terceiro que ameace ou perturbe a sua posse. O possuidor
indireto, também. Se alguém ameaça perturbar ou perturba a posse do
prédio que está alugado, se o inquilino não vem em defesa da posse,
pode o proprietário, que é senhoria, partir em sua defesa. E, fmalmente, a aplicação fundamental: o interdito pode ser usado por um possuidor contra o outro. Cada uma dessas posses é íntegra; não pode ser
desrespeitada pelo outro possuidor.

POSSE JUSTA POSSE· DE BOA FÉ
Viu-se que, de acordo com o nosso Código Civil, a posse se conceitua como exercício de fato de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. É um conceito muito amplo e, desde logo, verifica-se que todas as situações fundadas em contratos, excluídas pelos
romanos da proteção possessória, encontram, no nosso direito positivo,

15.
Veja-se, a respeito dessa modalidade de posse, a tese de Gondím Neto
(Joaquim Guedes Correia), Posse Indireta, Recife, 1944, tese de concurso realizado em 1945, para a então Faculdade Nacional de Direito da Universidade do
Brasil.
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essa proteção. O locatário, o comodatário, o depositário, o usufrutuário, os primeiros, detentores da coisa em virtude de um contrato, e o
último, detentor da coisa em virtude de um direito real, todos, em face da noção de posse que deriva do Código Civil, são possuidores. Em
todos se reconhece o exercício de fato de poderes inerentes ao domínio, porque ou eles se acham no uso da coisa, total ou parcial, ou se
acham no gozo, ou podem ser supreendidos praticando atos de disposição. De modo que, havendo a aparência destes poderes, é de se concluir pela posse, sem necessidade de maiores indagações. 'o que é necessário, portanto, para que se reconheça a alguém a condição de possuidor, é, apenas, a verificação de que este alguém se comporta, com
relação à coisa, com certa autonomia. Se alguém detém um objeto,
mas o detém de uma maneira passiva, de tal sorte que não se pode
perceber se está utilizando ou gozando, não se pode pretender falar
em posse, por isso que aquele ato, cuja prática todos testemunharam,
não pode ser chamado um dos atos inerentes ao domínio. Quando
existe autonomia no comportamento do detentor, quando ele exterioriza algum dos poderes inerentes ao domínio, diz-se que existe posse;
quando há mera detenção em nome de outrem, mera manutenção da
coisa em cumprimento de ordens ou de instruções alheias, diz-se que
o detentor é um simples servidor da posse de outrem ou, segundo a
expressão tradicional, é um fâmulo da posse. O fâmulo da posse está,
naturalmente, excluído de todos os benefícios possessórios; a ele não
se transmite qualquer parcela do ius possessionis. De sorte que se deve fazer uma distinção no tratamento entre estas situações: a do que
possui e tem o ius possessionis e a do que é um simples fâmulo da
posse.
O Código Civil, como ficou assinalado, no seu art. 486, fez uma
distinção entre posse direta e posse indireta. Posse direta é a do locatário, do comodatário e do depositário da coisa e posse indireta é a
do locador, do comodante e a do depositante da coisa. Essa nomenclatura, posse direta e indireta, visa a exprimir a relação em que esses
possuidores se acham entre si. Perante terceiros não tem nenhuma significação. Quando o possuidor se apresenta perante terceiros ou tem
um dos poderes inerentes ao domínio ou não tem; não há que indagar
do contrato ou do direito real, em virtude do qual a coisa se encontra
em seu poder. De forma que, essa nomenclatura refere-se especialmente à relação desses dois possuidores entre si. Está claro que tanto um
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como outro tem posse. O locatário tem posse, porque tem a coisa em
seu poder, está usando dela e, tal seja a locação, estará usando e gozando; o locador, por sua vez, também é possuidor, porque pratica em
relação à coisa atos que exteriorizam o domínio, como, por exemplo,
o ato de locar. Se ambos evidenciam o domínio, ambos podem invocar a tutela possessória, pois ambos são possuidores.
Quando, locatário locador (ou comodante e comodatário, etc.),
possuidor direto e possuidor inditeto, precisam defender sua posse contra terceiros, pouco ·llies importa saber se sua posse é direta ou indireta, se ela deriva de um contrato ou de um direito real; a única coisa
que terão de fazer é a prova de que, em relação àquele objeto, vêm
praticando atos que equivalem à exteriorização do domínio. Escusado
é dizer que, muitas vezes, o advogado, ao fazer a prova da, posse, junta, por exemplo, o contrato, em virtude do qual seu cliente se acha
na posse da coisa e não vai ele, por. amor à simplicidade da teoria,
dispensar-se de uma prova tão valiosa; mas, aí, não será em virtude
deste contrato que a posse será mantida, pois o juiz, tomando conhecimento do contrato, não se pronuncia sobre a sua vali<!ade, nã'o emite
juízo sobre o. valor efetivo daquele vínculo contratual. Eis porque, dizem os praxistas, que o contrato, neste caso, é usado, riã'o para provar
a posse, mas para colori-la. O que se visa com a exibição do contrato é
deixar o juiz antever a razão pela qual aquela pessoa se acha na posse
da coisa, para que possa, pelo menos, conhecer desde já o bom fundamento daquela detençã'o.
Quando se trata de defesa possessória, também aí nã'o é indispensável a exibiçã'o de um contrato, isto é, quando se trata de defesa
entre possuidor direto e possuidor indireto, basta que um prove a posse para se poder defen~r do outro, embora, nestes casos, a exibiçã'o
do contrato ainda seja mais recomendável que no outro. Mas o contrato pode ser verbal, pode nã'o haver documento algum e a falta do
instrumento nã'o prejudicará, em caso algum, a invocaçã'o dos remédios
possessórios. Assim, o inquilino que está sendo despejado à força pelo
senhorio, pode opor a essa violência os interditos possessórios e nã'o
precisará, para invocá-los, demonstrar que espécie de contrato tem, se
estã ou nã'o pagando pontualmente os aluguéis. Bastará que prove estar na P,OSSe do imóvel e que é pela violência que está sendo despejado, para que o juiz o mantenha na posse, até que o senhorio :venha
provar, pelos meios competentes, que tem direito a exigir que o inquilino abandone seu prédio. O mesmo pode acontecer em relaçã'o inversa.

e
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Pode-se argi.lmentar que se ninguém faz prova do direito ou que
ambos os detentores consigam demonstrar a sua posse, pode o juiz fi.
car perplexo. O senhorio, por exemplo, pede a proteção possessória.
Não diz se é dono, se é locador; diz, apenas, que possui e para isto
prova por vários modos. O juiz se convence; não há dúvida de que este
homem é possuidor. O inquilino, que é o réu nesta ação interditai, declara que é possuidor e prova, também, que detém a coisa e que pratica em relação a ela atos de uso e, talvez, !mesmo de gozo. Portanto,
ambos são possuidores e cada um invoca a proteção possessória contra o outro, resultando no espírito do juiz uma situação de perplexidade. Se nenhum deles coloriu a posse, exibindo o título do direito
em virtude do qual está fundada, o juiz não sabe, realmente, como decidir. Trata-se, então, do problema da qualidade da posse, que consiste
em saber qual é o melhor possuidor, para dar a este a prevalência sobre o outro. Se nenhum tiver melhor posse, o juiz seqüestrará a coisa
e nomeará um seqüestratário, até que pelas vias, ale direito se reconheça quem tem sobre ela melhor título.
Veja-se, agora, o caso da detenção em nome de outrem, o caso
da familiaridade da posse. O que caracteriza a familiaridade é a falta
de autonomia. Aquele que detém a coisa em nome de outrem, está,
simplesmente, cumprindo ordens: a sua vontade não é determinante
em relação à coisa sob nenhum dos seus aspectos ..
Para falar a linguagem romanística, diga-se que aquele que não
tem a coisa debaixo de sua senhoria, não tem, a ·respeito dela, o ani·
mus possidendi. Nunca está determinando de que modo a coisa pode
ser usada ou empregada; este modo está determinado pela incumbência
recebida do possuidor e, por isso, diz-se que é um servidor da posse
de outrem, um fâmulo da posse.
Convém notar que a familiaridade é uma situação de fato muito
fugaz. Não se pode dizer, por exemplo, que o empregado é fâmulo da
posse, porque pode ser e pode não ser, dependendo da latitude de poderes que lhe ficaram 'ponferidos, e pode ser fâmulo da posse em relação a um objeto e não ser em relação a outro. Pode dizer alguém a
um empregado que guarde este objeto, enquanto se vai à cidade e volta, e, depois, não voltar e demorar-se mais do que pretendia, obrigando o empregado a praticar atos de custódia, que já vão, pela sua espécie, revelar uma certa autonomia, autorizando, portanto, no caso de
uma agressão, a invocação dos interditos possessórios. De modo que, a
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familiaridade é muito fugaz. Ela pode manter-se e pode não se manter,
por um pequeno nada, tudo dependendo de uma investigação a que o
juiz proceda sobre os atos praticados pelo pretendido fâmulo da posse
e da autonomia com que ele se comporta com relação à coisa que detém. O que facilita o problema é que, na dúvida sobre se há familiaridade ou se há posse, presume-se a posse e quem reclama a coisa é que
deve provar a familiaridade.
Há casos em que mais de uma pessoa possui, ao mesmo tempo,
a mesma coisa. São posses simultâneas e, nelas, podem-se distinguir
duas espécies. A primeira é o caso em que a posse é simultânea e cada um dos possuidores está exercendo os seus atos dominicais em relação à parte distinta da coisa. Numa coisa coletiva, por exemplo, se um
está possuindo uma parte, outro está possuindo outra· e um terceiro,
uma última, mas há casos em que a posse de cada um se refere à totalidade da coisa. Tem-se, então, a posse simultânea· pro indiviso e a
esta se chama compasse.
É muito freqüente a compasse; ela é, até mesmo, inerente a certas situações jurídicas, a propósito das quais ela sempre se verifica, como, por exemplo, os cônjuges que têm, geralmente, a compasse das
coisas que lhes são comuns; os herdeiros, antes da partilha, que têm a
compasse da herança e assim muitos outros casos. As regras sobre a
compasse são, todas elas, muito simples; são meras regras de equilíbrio entre os compossuidores. Com .relação ao uso ou ao gozo
da coisa, deve-se obsetvar o uso ou" gozo comum; nem a compasse toleraria outra forma de exercício. Pode, porém, acontecei que sutja entre os compossuidores um conflito: cada um quer usar a coisa de modo !al que impediria o outro de usá-la. Tem-se, então, entre eles,
um conflito ~e posse e, aí, a lei declara que qualquer um dos compossuidores podê se defender do outro, mediante os interditos possessórios. Pode, portanto, um compossuidor invocar o interdito contra
um seu consorte e o juiz, se o mantiver ou reintegrar, estará restabelecendo a situação de comunhão primitiva. Quando não é de todo possível estabelecer-se entre compossuidores uma certa harmonia, então,
será preciso criar uma norma de composição que dirima definitivamente o conflito.
·Pode-se imaginar esta norma, ou com relação ao próprio direito
ou com relação à· simples posse. Se são compossuidores, por isso que
são condôminos, a maneira de resolver, entre eles, o conflito, quanto
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ao direito, é proceder a divisão da coisa comum; se são sócios, rescindir a sociedade; se são cônjuges, no regime da comunhão de bens, então, é invocar para o caso os remédios específicos do direito de· família. O que interessa aqui é a disposição da coisa, a respeito da qual os
autores não são unânimes, mas tudo indica que a mellior solução, se
não houver harmonização possível entre os compossuidores, até que se
llies liquide o estado de indivisão, é fazer o seqüestro da coisa, que é
o remédio, por excelência, em todos os casos de conflito do direito
possessório.
Viu-se que, no direito nacional, a posse é tratada como um instituto único. Já o era no Direito Romano evoluído. Só no direito préclássico é que se encontram aqueles dois institutos, claramente distintos entre si: a posse revogável e a posse irrevogável. No nosso direito,
a posse continua a ser um instituto uno, mas, dentro da posse, sem
perturbar a sua unidade conceituai, podem-se admitir diferenças, digam-se antes,· espécies, ligando a essas difer.enças várias conseqüências
jurídicas próprias.
Ver-se-á, dentro em pouco, no estudo dos efeitos da posse, que
uma das diferenças fundamentais está em que há certas posses que
conduzem ao usucapião e, outras, que não conduzem, que dão direito,
apenas, aos interditos, o que legitima, no nosso direito, a conservação
daquelas expressões: posse ad interdicta e posse ad usucapionem
Convém examinar, antes, outras diferenças, que dizem respeito à
qualidade da posse e que vão, depois, ter sua influência nos casos de
conflitos de posse.
A posse pode ser justa ou injusta. Chama-se posse injusta àquela
que está inquinada de certos vícios. Esses vícios podem ser três: a violência, a clandestinidade e a precariedade. Na posse justa não aparece
qualquer desses vícios e, por isso, os romanos diziam que ela era nec
vi, nec clam, nec precario.
A vis, a violência, é o primeiro dos vícios da posse. Vê-se, pela
própria palavra, que este vício consiste em deter a posse por meit> das

vias de fato, violentamente, contrariando com um ato qualquer a vontade de quem detinha a coisa anteriormente. A violência pode ser física ou moral, embora durante muito tempo os autores houvessem pensado que a violência devia ser necessariamente física. Mas, hoje em
dia, aplicam-se a essa vi~lência os princípios que se tiram da doutrina
da coação nos atos jurídicos, apenas cuidando em adaptá-los. A coação
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deve, porém, ser exercida diretamente, no ato de detenção da posse.
Se, por exemplo, constrange-se alguém a formar com outrem um contrato de locação e aquele que contratou metus causa, depois, espontaneamente e em obediência ao contrato, entrega a coisa, essa posse não
é violenta, por isso que não houve violência no ato do estabelecimento
da posse. Houve violência no contrato, que se celebrou anteriormente
e, por isso, a locação é anulável, sobre ela incidindo um vício de ato
jurídico, mas a posse não é viciosa; é boa, é justa. O que se tem a fazer é anular o ato juríd_ico e, depois, recuperar a coisa, cuja posse é
.insubsistente, não tem causa.
Note-se que a violência, para contaminar a posse e tomá-la injusta, há de ser inicial, há de ser naquele instante em que a coisa veio
às mãos do possuidor. A violência posterior, praticada com o único
propósito de repelir qualquer agressão à posse já mantida, não determina, de maneira nenhuma, um vício. Quando o vício não existe, quando não há violência inicial, diz-se que a posse é mansa ou, então, pacífica. Posse mansa ou pacífica é, portanto, a posse nec vi. Pode, porém, a posse tomar-se mansa em conseqüência da cessação •da violên-,
cia. É esta uma solução do direito moderno, que se afasta do rigor do
Direito Romano, o qual dizia: quod ab initio vitiosum est non potest
tractu temporis convalescere, isto é, aquela que, de início é viciosa,
não pode pelo decurso do tempo convalescer. No direito moderno, prefere-se uma solução mais humana e, se a posse se estabeleceu com a
violência, mas a violência cessou e nenhum outro vício existe, já a
posse se amansa, não sendo mais possível a ninguém deixar de considerar quem possui a coisa como um possuidor. Pode, é claro, atacar
esta posse por todos os meios de direito, demonstrando que há um título, em virtude do qual aquele possuidor detém a coisa injustamente
e, portanto, recuperá-la, mas ele é possuidor e pode invocar os interditos.
A clandestinidade consiste, como o nome está indicando, na falta
de publicidade na ocasião da posse. É a aquisição de uma coisa sem
que aquele que a detinha pudesse perceber o ato aquisitivo. O ladrão
que furta, que tira a coisa com sutileza, por exemplo, estabelece a
posse clandestina, do mesmo modo que o ladrão que rouba estabelece
a posse violenta. Desde que a posse se adquira, tem-se de considerá-la;
o possuidor não se defendeu porque não quis; poderia se defender,
lançando mão de todos os meios de direito, mas não se chama viciosa
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a essa posse, porque foi estabelecida nec vi, nec clam; não existe nela
vício objetivo. Pode, porém, acontecer. que a posse estabelecida clandestinamente, depois, se torne boa e, aí, também, admite-se que a publicidade posterior purgue o vício, dando, por conseguinte, ao possuidor o ius possessionis. Tanto a violência como a clandestinidade são
vícios relativos: não se pode desrespeitar a posse de alguém, alegando
que ela foi violenta ou clandestinamente obtida de um outro.
Finalmente, a precariedade, o terceiro vício, caracterizado pelo
abuso de confiança. Diz-se que a coisa foi entregue precariamente a alguém, quando quem a entregou reservou para si o direito de reclamála a qualquer tempo. Isto acontece todas as vezes em que se entrega
uma coi~a a algui!m para detê-la em nome do tradens. Todas as vezes
em que alguem está, por conseguinte, obrigado a restituir a coisa, logo
que o senhor dela a reclame; todas as vezes em que esta situação se
configura e em que, verificada a reclamação, se declara que não se vai
restituí-la, estabelece-se uma posse viciada pelo abuso de confiança.
Entrega-se um objeto a um depositário. Ele está possuindo como depositário; a sua posse é boa, justa, nec vi, nec clam, nec precario; mas,
amanhã, quer-se a coisa de volta, e ele, em vez de restituí-la, como
era d,e direito, retém-na em seu poder. Começou o abuso de confiança,
começou, por conseguinte, a posse precária. O vício, que não inquinava até aquele momento a posse do depositário, daquele momento em
diante a inquina e inutiliza.
Vê-se, pois, que os três modos. clássicos, pelo menos, os três
modos fundamentais, pelos quais se cumprem os crimes contra o patrimônio, correspondem a essas três formas de vício objetivo que a posse
pode apresentar. Nos casos de roubo, a posse do ladrão é a posse violenta - vi; nos casos de furto, a posse do ladrão é a posse clandestina
- clam; nos casos de apropriação indébita, a posse do que se apropriou é a posse de precario. Mas isto nko quer dizer que haja, necessariamente, uma correspondência criminal para cada um dos vícios da
posse, pois sabe-se que a simples subtração da coisa é um dos elementos conceituais do crime de furto, mas não esgota o tipo deste crime;
precisa-se de outros elementos além deste e, por conseguinte, ela por
si só é suficiente para determinar a posse clandestina, mas não é suficiente para dar lugar ao nascimento do delito. As posses precárias é
que sempre correspondem às apropriações índébitas, mas isso é devido à grande simplicidade com que está definido este tipo delituoso.

62

Além de a posse se classificar em posse justa e injusta, pode
classificar-se ainda em posse de boa e de ni~ fé. Tomam-se estas expressões - boa e má fé - em dois sentidos: num sentido lato e num
sentido restrito. Convém que se conheçam os dois sentidos, embora seja o sentido restrito, o que, teoricamente, mais interessa. Diz-se, em
sentido lato, que a posse é de boa fé, quando o possuidor está na posse da coisa· em virtude de uma boa causa, em conseqüência da legitimidade de sua detenção. Assim, o locatário que aluga o prédio, em
virtude de uma locação em cuja validade tem todos os motivos para
acreditar;. assim, também, aquele que compra uma coisa e que a recebe
do alienante julga-se dono e, portanto, entra na posse em virtude de
um título em cuja validade tem toda a razão de acreditar, embora o
vendedor não fosse o dono como, também, o locador não estivesse autorizado a locar. Este defeito pode prejudicar a validade da locação e
da alienação, mas num e noutro caso o possuidor sempre se dirá possuidor de boa fé, porque ele acreditava na validade do título, em virtude
do qual começou a possuir. Mas a pessoa que encontra na rua o objeto perdido e que o leva consigo, não tem a posse de boa fé, pouco
importando que conheça o dono ou não; o ato, bem o sabe, não lhe
confere a propriedade da coisa e, portanto, é possuidor de má fé. O
mesmo pode-se dizer daquele que, sabendo que determinado indivíduo
não é o dono de uma coisa, compra-lhe esta, isto é, compra conscientemente a um não proprietário, o que pode fazer, talvez, com as intenções mais sutis e maliciosas.
Que é boa fé? Falando da boa fé, pode-se dizer que é a convictio
domini ou a opinio domini, isto é, a opinião em que se acha o possuidor de que é o proprietário. Convém não confundir a opinio domini
com o animus domini: o animus domini é a intenção de ter a coisa
para si, é uma intenção que pode perfeitamente existir no espírito de
quem sabe que não é dono; a convictio domini é a idéia que se tem
de que é o dono, e não a intenção de ser. Muito importante é a opinio domini pelo efeito que desempenha nos casos em que alguém adquire a coisa em condições tais, que o domínio não se lhe transfere,
ou porque foi esquecida uma formalidade essencial ou porque o alienante não era dono. Nesses casos, a circunstância de ter o adquirente
a opinio domini, quer dizer, considerar-se dono, estar de boa fé, desempenha um papel transcendental, daí porque a isso liga-se a própria
influência do usucapião. Os direitos que se reconhecem ao adquirente
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de boa fé são, desde logo, nesse ponto, totalmente diversos daqueles
que se reconhecem ao adquirente de má fé. Uma outra diferença importante vai-se encontrar no que respeita à percepção dos frutos, assunto que será visto noutra ocasião.
De sorte que, essa diferenciação é fundamental. A posse decorre
de um título; esse título é a razão jurídica em virtude da qual o possuidor se julga no direito de possuir. Todo possuidor de boa fé tem
um título, tem um justo título para possuir. Não há dúvida nenhuma
de qtie, quem estabeleceu a sua posse sem título não pode ser possuidor de boa fé. Os títulos é que podem ser válidos ou não, podendo
ser anulados ou não, mas têm de existir, ao menos formalmente, para
que se possa admitir a boa fé. Alguém possui; existe o título, mas é
como se não existisse. Imagine-se alguém que compra um imóvel e,
sem ter passado nenhuma escritura (tendo, apenas, em seu poder um
recipo), se instala no imóvel como dono. É claro que falta o título;
salta aos olhos, até mesmo de um inexperto, que a compra e venda
não se consumou, pois que a compra e venda de imóvel é um contrato solene, que exige forma escrita, mas a rusticidade pode, perfeitamente, acreditar na validade deste título. Pode, perfeitamente, supor
que aquele recibo representa, de uma maneira completa, o negócio que
pretendeu ter realizado. Diz-se, então, que este título é putativo; é um
título aparente. Sobre o título putativo incide ou não a boa fé, conforme a esfera social da pessoa que o aceita. Por conseguinte, a questão do título putativo é uma questão que há de ser decidida pelo officium judieis. Só o juiz pode certificar a putatividade do título, examinando a pessoa que o aceita.
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CAPÍTUW

IV

AQUISIÇÃO E PERDA DA POSSE
Transmissão da posse
a título universal e singular

O Código Civil alemão preferiu adotar, a respeito da aquisição
da posse, uma norma bem geral, pela qual estabeleceu que a posse começa com o fato que põe a coisa sob o senhorio do possuidor. O Código Civil brasileiro preferiu adotar um critério enumerativo e assim se
exprimiu no 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. É aplicável à aquisição da posse o disposto neste Código,
artigos 81 a 85.
Tem-se feito a este artigo a censura de ser ocioso, de ser mesmo
redundante. Se a posse configura-se a partir do momento em que alguém pratica atos que exteriorizem algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade, não tem cabimento indagar de modos determinados e formais pelos quais ela se adquire. Se, em relação à coisa que
se acha em seu poder, alguém pratica atos que denotam o domínio,
existe posse, pouco importando a razão em virtude da qual se constitui, a não ser para reconhecer-se ou não se a posse é justa ou injusta,
de boa ou má fé. Isso pode, até, levar a uma aplicação mais ampla: a
de que não interessa saber quando há ou não aquisição da posse, pois
a posse sempre se apresenta como um fato já consumado e que
pela sua própria exterioridade demonstra-se, dispensando qualquer indagação quanto ao momento originário. Isso já seria uma declaração
exagerada. Há interesse em fixar o momento originário; há interesse
em fixar o momento em que a posse começa; o que não há, é interesse em limitar os meios, os casos por que esse começo pode ter lugar.
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E precisa-se saber quando a posse começa, por muitas razões.
Primeiro, p~rque se sabe que os vícios da posse contraem-se no seu
momento inicial. A posse é violenta, clandestina ou precária, em virtude de um vício contraído no momento em que se adquire, e não em
conseqüência de um fato qualquer, praticado num momento posterior.
Segundo, é importante saber qual o momento inicial por causa do usucapião a que a posse conduz, por isso que, baseado, todo ele, numa
contagem de tempo, não pode deixar de exigir a fixação de um termo, do qual deflua o prazo de consolidação do domínio.
Como se adquire a posse? Fornece o Código esses três casos há
pouco mencionados, mas, como facilmente se percebe pelo enunciado,
a fórmula só aparentemente é enumerativa, porque os casos que ela
discrimina são de tal generalidade que, dentro dela, a rigor, cabem todas as situações possíveis. Adquire-se a posse pelo exercfcio do direito,
se se trata de posse de direito real; pela apreensão da coisa, se se trata
de posse de coisa. Os modos pelos quais se opera essa apreensão são
todos aqueles que a experiência possa indicar, vale dizer, todos os
meios naturais, em virtude dos quais se possa trazer a coisa para a
própria esfera de disposição do possuidor. Como se esta fórmula não
fosse bastante larga, o Código acrescentou o item III - por qualquer
dos modos de aquisição em geral -, o que equivale a levantar as próprias barreiras que o feitio enumerativo do artigo parece apontar.
Diz o Código, logo depois, no seu parágrafo único: é aplicável à
aquisição da posse o disposto neste Código, arts. 81 a 85. Os artigos
81 a 85 são os que se referem aos atos jurídicos e que capitulam as
suas disposições gerais. Daí o surgimento deste problema: o ato pelo
qual se adquire a posse é um ato jurídico? Muitos autores, obedientes
à remissão feita pelo legislador no parágrafo único citado, não hesitam
em afirmar que a aquisição da posse se opera, sempre, em conseqüência de um ato jurídico. Mas, basta que se reflita um pouco e que se
considerem as características específicas do ato jurídico, tal como foram estudadas, e a própria natureza da posse que se criou com a aquisição, para ver-se que a posse pode, em alguns casos, defluir de um ato
jurídico, mas pode, também, defluir de um ato que não seja mais do
que um simples ato lícito de conduta. Realmente, a substância do ato
jurídico está na declaração de vontade. Pode-se adquirir a posse em
conseqüência de uma declaração de vontade, mas, ao lado desta forma
de aquisição, tem-se uma série de outros casos, talvez os mais freqüen66

tes, em que não se cogita de declaração de vontade, mas, simplesmente, da prática de um ato voluntário, de um ato daqueles que, na terminologia que já se conhece, recebe o nome de ato lícito de conduta.
Estão neste caso quase todas as hipóteses em que a posse se estabelece mediante a apreensão da coisa. Aí não entra a declaração de vontade, visando a produzir qualquer modificação do direito; entra, simplesmente, um ato material, que é o de apreender o objeto e, em conseqüência deste ato material, estabelece-se uma situação de fato que,
depois, quando for apreciada nos seus característicos, merecerá do intérprete o riome de posse. Está claro que outro tanto não acontece,
como se· verá mais adiante, com relação à aquisição da propriedade,
cuja diferença de natureza, em relação à posse, já foi realçada. Para
caracterizar os atos de aquisiç~o ou de transmissão de um direito como o de propriedade, outros pressupostos se hão de exigir.
Deve-se; então, entender o parágrafo único do art. 493 do seguinte modo: todas as vezes em que um ato, pelo qual se adquire a
posse, for um ato jurídico, a ele se aplicam as disposições dos arts. 81
a 85, mas não haverá por que cogitar destas disposições, quando se
trata de um simples ato lícito de conduta.
Quem pode adquirir a posse? Em primeiro lugar, pode adquirir
a posse a própria pessoa que a pretende. Diga-se mesmo que este é o
caso normal. O possuidor se constitui possuidor pelas suas mãos; é ele
quem apreende o objeto, é ele quem exerce o direito, é ele quem, dispondo da coisa ou praticando qualquer outro ato idôneo, assume a
condição de possuidor. Mas, também, não se tem da posse uma noção
material que não se possa admitir que ela se adquira através de um representante. Diz o Código: através de um representante ou procurador.
Se a palavra representante está ali como um sinônimo de procurador
ou com um sentido mais geral, para indicar qualquer preposto, é coisa
que se discute. A errienda parece ter um pouco aquela índole do domínio ou propriedade, porque, a rigor, a palavra procurador só convém· ao representante, ao representante voluntário. A noção tradicional
do nosso .direito, mesmo o anterior ao código, ajuda, entretanto, a
uma interpretação ampliadora. Sempre se entendeu que a posse, como
ensinava, por exemplo, Ribas, podia ser adquirida ou por meio de um
representante legal ou voluntário ou, então, por meio de. um simples
núncio, por meio de um simples intermediário, a quem se desse o encargo de adquirir para o representado a posse de um objeto. Esta li-
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ção parece correta; é ela que convém até mesmo a essa nbção que se
tem da aquisição da posse, a qual se pode operar seja através de um
ato jurídico, seja através de um simples ato lícito de conduta. Se a
aquisição da posse fosse sempre um ato jurídico, é claro que se precisaria de um representante, constituído voluntariamente pelo mandato
ou designado pela lei, para praticar, em nosso nome, o ato jurídico
e adquirir, por conseguinte, a posse. Todavia, como há casos em que
essa aquisição consiste numa operação puramente material, de apreender a coisa e nada mais, não há necessidade de confiar-se, a quem vai
apreender a coisa para outrem, os poderes que são indispensáveis a um
. verdadeiro representante, isto é, àquele que deve fazer declaração de
vontade, cujos efeitos recairão sobre o patrimônio do representado.
Portanto, quem quiser adquirir a posse de um objeto que se ache distante, pode chamar um empregado e mandar' que vá buscar o objeto
e, no momento em que, cumprindo a ordem, apreender o objeto,
será o momento da aquisição da posse, e ele não a adquire para si,
adquire-a para quem emitiu a ordem. Isso está de acordo com tudo
quanto se sabe a respeito da natureza do instituto possessório.
Um outro modo, pelo qual se pode adquirir a posse, é pelo
constituto possessório. Ver-se-á, em primeiro lugar, como ele ocorre e,
depois, indagar-se-á de sua natureza. Alguém está na posse de um objeto de que é proprietário e resolve vendê-lo a outrem. Opera-se um contrato de compra e venda; opera-se logo após, ou não, o ato translativo
do domínio; isto não vem ao caso. Porém, no momento em que se realiza a venda, o vendedor, por uma declaração de vontade, transmite
a posse da coisa ao comprador, permanecendo, entretanto, na sua detenção material, quer dizer, converte-se, por um ato de sua vontade,
em fâmulo da posse do comprador. É como se o vendedor dissesse:
deste momento em diante não sou mais possuidor, o possuidor é o
comprador; sou um simples fâmulo da sua posse. De detentor em
nome próprio, possuidor que era·, converte-se em detentor pro alieno,
o que se poderá exprimir, em linguagem Savigniana: o vendedor opera
uma simples transformação no seu animus e, em vez de continuar a
ter o animus possidendi, agora se comporta como um simples detentor. Deste momento em diante se diz, então, que ele constituiu a
posse do comprador, em virtude deste constituto possessório. O con'stituto possessório não se presume; deve ser expressamente convencionado para que se ·possa reconhecer a sua existência, e a cláusula em
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virtude da qual se convencionou o constituto possessono é a clausula
constituti. Vê-se, portanto, que o constituto possessório é, claramente,
um ato jurídico.
Veja-se, agora, a perda da posse. Pode-se dizer da perda da posse
o mesmo que já se disse de sua aquisição. Sendo, inicialmente, uma situação de fato, diz-se que não há mais ,posse desde o momento em
que se destruir, aos olhos de todos, aquela situação de fato em que se
e~teriorizava o domínio. Seria impossível, portanto, enumerar taxati. vamente os casos em virtude dos quais se perderia a posse, por isso
que, se alguém deixasse de exteriorizar o domínio sobre uma coisa,
em conseqüência de um daqueles atos enumerados, nem por isso se
poderia dizer que a posse continuava a existir; seria forçoso reconhecer
que esta desaparecera. Entretanto, há interesse em flxar-se a perda da
posse, por causa de muitas decorrências jurídicas que daí podem advir.
O Código refere-se a alguns casos típicos de perda da posse. Em
primeiro lugar, pode-se perder a posse por um fato da própria coisa
independentemente de atos praticados pelo possuidor ou por terceiros.
Isto se verifica nos casos em que a própria coisa se inutiliza, se destrói, ou, então, nos casos em que a lei vem colocá-la fora do comércio. A lei retira a comercialidade da coisa e, então, pouco importa que
alguém a detenha e se comporte em relação a ela como donG. Esta
exteriorização do domínio é juridicamente impossível e não gera, por. tanto, o ius possessionis. Pode-se perder, também, a posse por um ato
do próprio possuidor: é o caso do abandono. Quando o possuidor derelicta a coisa, deixa-a ou, então, transforma-a em outra, equivalente
nas conseqüências, mas completamente diversa na estrutura ou, ainda,
quando o próprio possuidor transmite a posse a outra pessoa. Essa
transmissão da posse, sendo por um ato jurídico, será interpretada, em
suas conseqüências, de acordo com a declaração de vontade que a
acompanhou. Essa declaração de vontade é que vai determinar o alcance do ato material de transferência praticado. Se alguém entrega
a coisa a outrem, porque a emprestou, então, essa transferência, essa
tradição, não determina a perda da posse, apenas determina a transformação da posse, de direta em indireta. O mesmo acontece se a entrega
se faz em virtude de uma locação, de um comodato, de um depósito,
.de um contrato qualquer. Se, porém, a tradição se faz porque se pretende transferir a propriedade, então é a posse. mesma que se entrega,
e o mesmo acontecerá nos outros casos em que, independentemente
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de uma convenção translativa do domínio, se tenha todo o desejo de
pôr fim à própria situaç.ão de possuidor, caso em que, não tendo a
propriedade, não a transmite, mas, por outro lado, transferindo a coisa
e afastando-a definitivamente de si, indubitavelmente, transfere a sua
posse e dá 'Origem a uma outra, na pessoa de quem recebeu essa coisa.
Outro caso a considerar, ainda, como ato de possuidor é, indubitavelmente, o constituto possessório, o qual foi examinado como meio
de aquisição. É meio de aquisição quando se considera em relação ao
adquirente e é meio de extinção da posse quando se considera em relação ao alienante.
Muitas vezes se perde a posse por um ato de outrem. São os casos em que alguém é desapossado da coisa, em que um terceiro, contra a vontade do possuidor, dela se apodera. Se não se invocar a proteção possessória, para que se tenha de ser mantido ou reintegrado na
posse que se perdeu, é claro que a posse vai-se consolidar nas mãos
desse adquirente, embora, talvez, eivada de vício, impeça, depois, a
produção de determinados efeitos jurídicos.
Ainda se poderá acrescentar, pensando na posse de direito, dois
modos pelos quais a posse se extingue: a impossibilidade de exercer o
direito, em que alguém pode vir a se encontrar, e a prescrição, ocorrendo esta quando o direito entra em lesão e o titular deixa que expire o prazo dentro do qual poderá obter as reparações devidas.
Agora, a transmissão da posse. Uma das características da posse
na sua conceituação moderna, e um dos argumentos fundamentais para que se veja nela um direito, é a circunstância de se poder transmiti-la. Não no sentido de que se pode, sempre, pela entrega do objeto,
transmitir a posse e, por conseguinte, dar origem a uma nova posse;
não neste sentido, mas no sentido de que se pode ter o ius possessionis com suas características originais e com outras características como, por exemplo, a de ser de boa ou de má fé, justa ou injusta, e
transferir estes ius possessionis a uma nova pessÓa. É esse direito que
o possuidor tinha sobre a coisa, direito cuja amplitude varia conforme
a qualidade da posse; é esse direito que ele pode transferir, que pode
transferir a uma outra pessoa, ou mortis causa ou por ato entre
vivos.
Esta transmissão apresenta duplo aspecto. Primeiro, con.o transmissão ao sucessor universal; segundo, como transmissão a título singular. Assume importância, aqui, o exame do que há de específico
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na transmissão que se opera mortis causa. ·Na transmissão que opera
mortis causa pode haver sucessão universal e a título singular. É a
título universal quando se transmite ao sucessor o patrimônio ou uma
cota do patrimônio e, por cota do patrimônio, o que se entende
é uma fração da totalidade do patrimônio, abrangendo ativo e passivo. A transmissão se diz a título singular quando esta consiste· na
transferência individuada de um bem ou de um direito. No nosso
direito das sucessões, as transmissões a título singular são chamadas
legados; as transmissões a título universal, heranças. Herdeiro é quem
sucede a. título universal; legatário é quem sucede a título particular.
Entre vivos não pode haver sucessão universal; não pode ninguém, estando vivo, transmitir a totalidade do seu patrimônio. Todos os modos
de transmissão de bens que se operam entre vivos são, por conseguinte, a título singular.
A posse se transmite a título universal e a título singular. Há,
porém, uma diferença capital: é que a título singular, a transmissão
·da posse, a transmissão do ius possessionis, é um direito do adquirente, que ele pode aceitar ou renunciar, enquanto que, na sucessão a
. título universal, a posse se transmite, necessariamente, ao adquirente,
com a sua vontade ou contra ela. Só há um meio de o adquirente
a título universal não suceder no ius possessionis do autor da herança:
é renunciar à própria aquisição da coisa. Se, porém, aceita a coisa,
aceita-a com o direito a ela inerente. Assim, só se tem um meio de
evitar . a aquisição da posse: é renunciar à herança. Se o herdeiro
resolve aceitar a herança, há necessariamente de continuar a posse do
antecessor, com os a tos característicos que "tinha e com a mesma
qualidade. Por .isso se diz que, na sucessão universal, existe verdadeira
subcessio patrimonio, enquanto que, na aquisição a título singular,
prefere-se dizer que existe accessio possessionis. Acessão da posse e
não sucessão da posse. Tem isto muita importância, porque, por meio
desta renúncia, pode muito bem o adquirente melhorar a qualidade
da sua posse. Agora, a transmissão dos caracteres da posse é obrigatória num caso de sucessão a título singular: é no caso do locatário.
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CAPITULO V
EFEITOS DA POSSE
Proteção interditai. Desforço pessoal

Neste seguimento o tema é EFEITOS DA POSSE, que são diversos e variados e cujo conjunto constitui o ius possessionis. O primeiro
del~s, a proteção interdita/ é o que será agora enfrentado.
A proteção interditai é a faculdade que tem o possuidor de invocar a proteção judicial demonstrando, apenas, a posse, sem precisar
exibir o título jurídico correspondente. A investigação do título que
legitima a po~se só é levada a efeito posteriormente à sua reintegração.
Tem-se, então, o juízo possessório e o petitório. No primeiro se investiga a posse e o petitório é o juízo em que se investigam os títulos.
Chamam-se interditos as ações que têm por fmalidade a proteção
da posse. No direito atual, a proteção possessória cabe tanto à posse
originária como à derivada, tanto à . direta como à indireta. Todo
aquele que tem a posse da coisa, esteja ela fundada num contrato
ou num domínio, a todos se asseguram os interditos.
Em que consiste a proteção possessória: Pode-se dizer que consiste no direito que tem o possuidor a ser mantido ou reintegrado na
posse, sem exame do seu título.l6 Mantido, quando está perdendo

16. O texto acima comporta breve explicação, pois o apanhado taquigráfico,
nesta parte, deixa margem a dúvidas. Ihering não foi tão radical. Sua teoria, desde quando publicada no Jahrbücher (vol. IX, cit., 1868), e, a seguir, em avulso,
ainda não revista, pois a revisão ocorreu na edição de 1869, tem como princípio
básico reputar-se o animus algo de secundá~io, por isso que, entende, ninguém
vai indagar ou provar animus, elemento espiritual. O que se investiga é o que
chama de Causalmoment, elemento causal, e, onde se fala em causa, fala-se em
título.
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a posse, mas ainda não perdeu; reintegrado, quando já se consumou a
perda da posse e, então, pede à justiça uma proteção ainda mais enérgica, qual seja a sua reintegração na condição de possuidor. E não ficam nestes dois casos as hipóteses de proteção possessória: a simples
ameaça à posse,.já é motivo suficiente para que o possuidor possa pe"
dir a proteção da justiça. A proteção contra a snnples ameaça é a terceira modalidade da proteção interditai. Tem-se, então, três modalidades de proteção: a primeira, contra a turbação atual da posse; a segunda, contra a turbação já consumada, da qual resultou a perda da posse.;
a terceira, contra a turbação futura, isto é, contra a ameaça iminente,
de que se tem um justo receio.
O iriterdito tem, desde a sua origem, uma natureza mista: em
parte judicial, em parte admiilistrativa. Sua natureza administrativa
resulta de certos atos, praticados pelo magistrado, que não revelam
um julgamento, isto é, não revelam um processo de conhecimento
das pretensões das partes, completamente acabado e sobre o qual o
magistrado possa emitir sentença. São medidas, muitas vezes, de caráter provisório, executivas, em que o magistrado mesmo ordena que se
faça isto ou aquilo e que, por esta razão, têm muito mais do que tem
uma decisão de caráter judicial. Vim fieri veto era uma expressão
clássica com que terminavam as fórmulas de alguns interditos na época do processo formulário. Em vez do clássico si paret condemnato;
si non part absolvito, o pretor, ao dar a fórmula do in~erdito, ordenava, imediatamente, aquilo que se devia fazer, em vez de formular, simplesmente, hipóteses para a decisão do juiz. E esse caráter administrativo, que tem uma origem histórica muito compreensível, na aplicação
da proteção possessória ao antigo usus fructus vel possessio do ager
publicus, esse caráter administrativo, pode-se dizer que em nenhuma
fase de sua evolução o interdito perdeu.
O primeiro problema que se deve examinar é um problema
de ordem teórica, quase se poderia dizer, de ordem filosófica: qual
é o fundamento da proteção possessória? O problema preocupa a
todos os tratadistas da posse; todos procuraram dar uma resposta
a esta pergunta, uma vez que a posse não é, ela própria, um título em virtude do qual alguém pode exercer seu domínio sobre
uma coisa; se a posse, tal como se apresenta o juiz, é um simples
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fato, 17 como se justifica que o direito a proteja? Por que razão a lei proteje um estado de fato, se ela não pode saber, nem tampouco os órgãos
da justiça podem identificar, se ~ ou não conforme ao direito? Tem alguém uma coisa em seu poder, por que motivo? Por que é dono? Por que
&e apoderou dela com abuso de confiança? Por que é inquilino? Não se
sabe. Essa situação pode ser justa ou injusta; pode ser conforme ou desconforme ao direito e, entretanto, a lei confere, imediatamente, a essa
situação, uma proteção jurídica, permitindo que o possuidor invoque
a proteção dos interditos. Qual o fundamento dessa proteç,ão? Essa
é a questão que tem preocupado todos esses escritores e para a qual
têm formulado as hipóteses mais diversas.
Sem dúvida, um dos que raciocinaram sobre o assunto com mais
profundeza foi Savigny. Para Savigny, o fundamento da proteção possessória não é outro senão a tutela da própria paz social. O direito quer
manter a paz; ao lado da distribuição da justiça e da manutenção da
segurança existe para o direito uma outra finalidade suprema que, em
grande parte, com esta se confunde, mas que se pode considerar em
si própria e que é a manutenção da paz. O direito não quer que as
situações sociais se resolvam pela força, ainda mesmo quando injustas,
não é a força que deve resolver, é o próprio direito, aplicado pelos
órgãos competentes, isto é, pelos tribunais. Tem-se, então, uma justificativa completa para a proteção possessória. Por que se protege a
posse? Porque se quer impedir o ato de força, em virtude do qual alguém perturba ou retira a posse de outrem. O que o direito não pode
permitir é que as situações injustas, em que, porventura, se encontre
algum possuidor, sejam resolvidas pela força, sejam resolvidas pela
violência ou pela sutileza dos particulares, e a expressão sutileza serve
aí para abranger todos os modos clandestinos e abusivos com que
alguém pode, também, atacar uma destas situações de fato, de sorte
que, por esta razão, para impedir que se perturbe a paz social, é que
o direito concede a proteção dos interditos.
A essa doutrina de Savigny muitas outras têm sido opostas. Procurando, por exemplo, aprofundar mais esta idéia da paz social, um dos

17.
Gustav Lenz (Das Recht d, Besitzes, ed, de 1860) tem um argumento de
muito relevo. A posse é um fato, diz-se, mas, indaga, adquire-se um fato? O que
se adquire é um direito, Outros optam por um fato ad instar iuris,
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grandes jurisconsultos da atualidade, Contardo Ferrini, a quem se deve
toda a renovação dos estudos romanísticos, , pretendeu que a proteção possessória se justificava não como uma defesa da paz social, mas
como uma defesa da pessoa humana. 18 É para não expor a pessoa
humana às vias de fato, é para não comprometê-la na rede de violências que se desenvolvem numa sociedade que não proteja a posse,
que o direito concede esse meio especial de proteção, todo ele destinado a garantir ao homem esta esfera de tranqüilidade e de liberdade debaixo da lei, que é a condição do fortalecimento de sua personalidade.
Outra doutrina, que se desenvolveu abundantemente, principalmente nas obras de Pothier e em toda a velha escola do direito
francês, foi a teoria da presunção do dominio. Protege-se a posse porque o possuidor, até prova em contrário, deve ser o proprietário. Aí,
seria uma presunção iuris tantum do domínio; é nessa presunção que
encontra o fundamento da proteção possessória. Enquanto não se demonstrasse que aquele não era o proprietário, ele se presumia como
tal e, presumindo-se assim, era justo que fosse protegido pela lei. Alguns autores foram muito mais longe e disseram que não é propriamente o domínio o que se presume, tanto assim que, algumas vezes,
pode-se, desde logo, provar que o possuidor não é proprietário, inutilizando, portanto, a presunção iuris tantum e, não obstante, a proteção possessória se concede. Por isso, disseram: o que se presume até
prova em contrário é que o possuidor tem um direito legítimo; qual
não se pode saber. Sua posição é legítima iuris tantum, por conseguinte, deve-se protegê-la. É a idéia desenvolvida no estudo da posse
do famoso tratado de Baudry-Lacantinerie. 19

18.
Não é exclusivamente esta a justificativa encontrada por Ferrini, que, em
grande parte, nas suas conclusões, se arrimara em Carl Georg Bruns (Die Besitz·
klagen, pass., Weimar, 1874), pois, numa passagem de seu precioso Manuale di
Pandette (Milano, 1904, 2~ ed.), frisa, de maneira expressa, que, praticamente,
uma das mais importantes funções do interdito é aquela de decidir quem seja,
atualmente, possuidor, mas errôneo - acrescenta - seria acreditar que tal seja a
sua exclusiva função, e que, para tal fim, tenha criado o interdito (cf. op. cit.,
pág. 337, nota 2, ao § 263).
19.
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Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription.

Todas essas teorias parecem insuficientes diante da grande massa
de considerações que, contra elas, fez lhering no livro que dedicou
especialmente ao assunto e que se chama Sobre o Fundamento da Proteção Possessória.ll Pretende Ihering que a razão por que se protege
a posse não é a presunção do domínio, é o próprio domínio. Neste
particular, desenvolve um dos aspectos das suas idéias sobre o instituto possessório. A proteção da rosse nada mais é do que a proteção
complementar da propriedade. 2 Quando se pensasse na situação do
possuidor que não é proprietário, provavelmente não se construiria o
aparato defensivo dos interditos possessórios.
Sendo a posse o exercício do domínio, não sendo ela outra
coisa senão o modo pelo qual se exterioriza o senhorio sobre a coisa,
que tem o titular da propriedade, estaria incompleta, estaria, a rigor
mesmo, anulada a proteção do domínio se • não se começasse por
proteger o seu exercício. De que valeria alguém ser o dono se, a cada
momento que um terceiro viesse lhe tomar a coisa ou perturbar
o uso dela, precisasse sacar dos seus títulos e estabelecer, uma vez
mais, a real fundamentação do seu direito? Imaginemos que, amanhã,
um passante arrebata das mãos do possuidor o móvel, ou que o vizinho invada a sua propriedade imóvel. Se, para defender o seu domínio, precisasse alguém provar seu título; precisasse demonstrar que
comprou e que o seu alienante, por sua vez, já comprara de outro,
que era dono, e esse outro dono a um anterior, que, também, tinha o
domínio e, assim, sucessivamente até se fazer um período além do
qual não haja interesse em se investigar, porque esse período seria
suficiente para consumar o usucapião; se assim fosse necessário para ir
contra quem vem perturbar o gozo do seu direito, a defesa da propriedade seria uma ilusão, o domínio seria o mais exposto de todos os di-

20.
Ueber den Grund des Bentzesschutzes. Eine Revision der Lebre von Besitz.
2"!1 ed., Jena, 1869. Originariamente divulgada, como se disse, no vol. IX, dos
Anais (Jahrbücher), em 1968, sob o título Beitriige zur Lehre von Bentz, título,
aliás, conservado na primeira tiragem em avulso, em 1868. Tem tido várias traduções, mormente para o francês e o italiano.
21.
A posse constitui um posto avançado da propriedade (op. cit, pág. 64); nela
está o destino da propriedade. O interesse do proprietário determina a proteção
possessória (pág. 185).
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reitos e a situação do proprietário, a mais precana que se possa imaginar. Teria de haver outra forma qualquer de proteção, e esta é a que
os interditos vêm representar, protegendo o dono pelo simples fato de
ser dono, pelo simples fato de se comportar como tal. De maneira
que o fundamento da ·proteção possessória não será, como pretendia
Pothier, a presunção iuris tantum do domínio, mas o próprio domínio,
a proteção possessória nada mais sendo do que uma projeção da proteção dominical.
Considere-se, agora, a proteção possessória na sua técnica, não
mais nos seus fundamentos filosóficos. Desde logo, se devem distinguir
com clareza as ações que protegem o ius possidendi das que protegem
o ius possessionis. Só estas últimas, a rigor, são ações possessórias. No
nosso processo a ação por excelência, que protege o ius possidendi é
a chamada imissão de posse. 22 O adquirente de um~ coisa, por exemplo, a quem o alienante não transfere a sua posse, não tem o ius possessionis, por isso que a coisa está em mãos do alienante, o qual continua a possuí-la. Mas, como o adquirente tem o ius possidendi, é ele
quem deve possuí-la e, para fazer valer o ius possidendi, prqporá uma
imissão de posse contra o alienante a fim de que a coisa lhe seja
transferida.
Essa ação não é uma ação possessória; é uma ação que, desde
logo, se funda no título, no exame completo do título, em virtude
do qual aquele autor pretende obter a posse da coisa. Qual o fundamento desta pretensão? É o título de aquisição, o qual deverá ser exibido e sobre ele deverá se pronunciar o juiz para julgar ou não legítima a pretensão. Por conseguinte, esta é uma ação que se funda no

22.
Bem curioso tem sido o que ocorre com a ação de imissão de posse, que
se dizia a menos possessória de todas as possessórias, mas nem por isso deixa de
constituir remédio imprescindível. Isso, mormente, quando se pensa no drama
dos que contratam a aquisição de imóveis, em construção, e, terminada esta, o
alienante exige reajustamento de preço, acréscimo de custo, sem o que não se
faz a entrega. A vítima terá de ficar entre duas opções: aceitar a imposição ou
deixar de imitir-se na posse.
O Código de Processo Civil de 1939, o melhor de todos quantos, no gênero, já teve o Brasil, a regulou em seus arts. 381 a 383, situando-a, na sistemática
adotada, entre as possessórias propriamente ditas, juntamente com a nunciação
de obra nova. O Código vigente corrigiu a colocação e não só deixou de considerá-la como possessório (o mesmo ocorrendo com a .nunciação de obra nova),
como, ainda, omitiu-a no elenco das especiais.
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título e não na posse; ·não é uma ação possessona, embora, freqüentemente, os processuàlistas a tratem como tal. Não é só o adquirente
que pode invocar a imissão de posse; também o mandatário para reaver as coisas pertinentes ao mandato; também os administradores de
uma empresa, os que têm a direção de uma pessoa jurídica, movem
esta ação contra os administradores anteriores. Esta ação pertence ao
domínio do ius possidendi; as que interessam são, portanto, aquelas
que resultam da posse e que serão vistas.
As ações possessórias pressupõem as agressões de que a posse pode ser vítima; agressão atual, mais propriamente dita turbação; agressão já consumada, mais propriamente dita esbulho; agressão iminente,
que ainda não se consumou, ainda não se iniciou sequer, mas que
suscita justo receio e se chama ameaça.
Note-se que qualquer destas agressões se podem consumar por
meio de ação ou de omissão e que, por conseguinte, as agressões à
posse podem ser positivas ou negativas. A cada uma destas agressões
corresponde uma ação: à agressão já consumada ou esbulho corresponde o interdito que se chama de recuperação; à agressão que se
está· consumando no momento corresponde o de manutenção; à agressão
que se consumará ainda, isto é, que está apenas iminente, que ainda
constitui uma ameaça, corresponde o interdito de proibição ou proibitório.
Convém notar que há algumas ações aparentadas com esses interditos, mas não devem ser consideradas possessórias pela circunstância de nelas se mesclarem diversos elementos possessórios e petitórios. Estão neste caso, por exemplo, os embargos de obra nova, que
serão melhor considerados quando do estudo dos direitos de vizinhança, e que são ações contra o vizinho para impedir que prossiga numa
obra que está ameaçando sua posse; os embargos de terceiros, senhor e
possuidor ou simplesmente possuidor, que são embargos que aparecem
nas fases de execução, etc. 2 3

23. Embargos de terceiro senhor e possuidor constituem um remédio de origem possessória, como se vê da carta de lei de 22 de dezembro de 1-761, título
III, § 12, podendo, também, consultar-se, neste sentido, Pereira e Souza, Primeiras Linhas, tomo III, § 455, nota 891. O primeiro diploma de direito adjetivo da República, após a unidade processual, o Cód. de Proc. Civil de 1939, em
seu art. 707, contemplou o titular do domínio e o possuidor, a posse, e, não
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Antes do estudo das três ações, considere-se que não são elas os
únicos meios de que dispõe o possuidor para repelir as agressões à sua
posse. Antes de lançar mão dos interditos, o possuidor pode lançar
mão do desforço pessoal. 24 O desforço ou defesa pessoal vem a ser a
defesa da posse pelas vias de fato, e esta se permite contanto que se
faça imediatamente, porque, então, o desforço nada mais é do que um
caso de legítima defesa. O possuidor pode manter-se ou reintegrar-se
pela força própria, repelindo com ela a agressão consumanda ou consumada. Está-se, portanto, nos domínios da legítima defesa, de modo
que é muito fácil determinar quais são os requisitos para que essa defesa (ou desforço) seja legítima. Para que não constitua, ela própria,
uma violência, pode-se dizer que os requisitos são dois: em primeiro
lugar, é preciso que seja imediata; em segundo, que seja moderada.
Que seja imeCliata, isto é, que ela se faça logo que se consuma a turbação ou esbulho: deixando-se que passe algum tempo, deixando-se
que se estabeleça uma solução de continuidade entre a agressão à
posse e a reação, já não se está no campo do desforço imediato, estáse já recorrendo às vias de fato, que o direito não aprova. O Código
emprega, para tratar do desforço, a seguinte frase; no art. 502: "o
possuidor turbado, ou. esbtilhado, poderá manter-se, ou restituir-se por
sua própria força, contanto que o faça logo". Clovis Bevilaqua dizia,
no seu projeto, ato continuo, procurando dar a entender que essa
continuidade entre a reação e o ataque não podia sofrer nenhuma solução material. Se mediasse algum tempo, algumas horas, suficientes
para desligar as duas operações, já o que cabia era a defesa judicial e,
nos seus Comentários ao Código, 25 mantém-se fiel a essa interpretação. Pensa ele que o ato contínuo é imprescindível, mas parece irtjus~ficada a interpretação rigorosa, fornecida pelo sumo intérprete do

obstante, houve muita resistência quanto à aplicação a quem era meramente possuidor, só a muito custo cessando essa forma de excluir da posse a sua admis·
são. O Cód. de Proc. Civil ~~ 1973, em seu art. 1.046, foi ainda mais amplo
quanto à posse do que o anterior.
24.
O desforço pessoal tem sido muito discutido. A propósito, convém consultar-se C.G. Bruns, Die Besitzklagen, Pt 146 e seg. pág. Weimar, 1874.
25.
Vide vol. 1?, pág. 984, Edição Histórica - Editora Rio, 1977. Excelente
trabalho, que deve ser consultado.
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nosso direito civil. O Código, na sua redação definitiva, adotou a expressão logo, muito mais elástica do que a locução ato contínuo. Usou
o código com esta emenda a mesma expressão que se achava no texto
das Ordenações Filipinas, que dava à expressão logo um grande elastério. A vérdade é que a boa noção do Código é a que mais se aproxima desta elasticidade das Ordenações Filipinas. Nesse caso, a caracterização da 'legitimidade da repulsa fica, em grande parte, ao arbítrio do
juiz. O juiz é que poderá dizer, caso por caso, considerando as circunstâncias êm que a agressão se perpetrou, se o desforçador ficou ou
não dentro de um prazo compatível com esta locução: contanto que
o faça logo. Muitas vezes o logo não pode ser tão ato contínuo, porque seria uma reação estúpida e ineficaz, como por exemplo, quando
alguém encontra a própria casa ocupada por pessoas que, pelo seu número, intimidam e dão logo a compreender que seria frustrada qualquer· tentativa de reação. É claro que a vítima vai procurar reunir forças, possivelmente armar-se ou procuràr companheiros para a empresa,
e tudo isto se justificaria plenamente porque está ela convencida de
que se não totpar tais precauções a sua reação será frustrada. Tem-se
aí um bom motivo para o entendimento de que não ficou prejudicada
a reação imediata.
O segundo requisito é que a defesa seja moderada. Não se precisa de outra compreensão para a palavra moderada, senão aquela já
estudada a propósito da legítima defesa: é o moderamen il}culpatae tutelae, de que falam os penalistas e que se aplica tanto ao desforço
pessoal, em benefício da posse, como à legítima defesa da própria pessoa. A regra é a mesma: há de ver-se, apenas, que a quantidade da
reação seja proporcionada à quantidade do ataque, o que, também, é
algo que só o juiz, com o seu arbítrio, pode regular, verificando se
houve ou não reação em excesso, que tome, depois, o desforçador
passível de alguma reparação civil ou penal.
É chegado o momento do estudo dos interditos, começando-se
pelos de recuperação e de manutenção. Antes de qualquer consideração sobre a marcha destes interditos, há de fazer-se uma distinção
muito importante: é aquela entre a posse velha e a· posse nova. O
direito transmite considerações diversas a essas duas posses Chama-se
posse velha aquela que tem mais de um ano e, por isso, se diz que
é posse de ano e dia; chama-se posse nova a que tem menos de um
ano. A questão merece muita importância, principalmente nas ações
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de reintegração ou interditos de recuperação, porque, aí, a posse que
se quer recuperar pode ser que esteja há mais de um ano nas mãos
do esbulhador e pode ser que esteja em mãos dele há menos de um
ano. Confonne um ou outro caso, o interdito é completamente diverso. Inicie-se, portanto, por admitir que a posse do esbulhador seja
nova. Se isto acontece, o interdito se divide em duas fases: a primeira,
tipicamente administrativa; a segunda, tipicamente judiciai. A fase administrativa é caracterizada pela reintegração da posse originária, por
ordem do magistrado, no início da lide, in intio litis. O autor prova
a posse e, também, o esbulho que se verificou. Reunidas as condições
probatórias que dele são exigidas, o magistrado, imediatamente e sem
necessidade sequer de ouvir o réu, expede o mandado de reintegração
e reintegra o autor na posse de que foi esbulhado. Há ou não há razão para isso? Não se faz essa indagação no initio litis; repõe-se o
esbulh'ado nesse bem que perdeu e a severidade da medida é uma das maneiras pelas quais a lei civil exprime o seu horror ao esbulho, a sua condenação fonnai às vias de fato, por isso que, se foi pelas vias de fato que
o esbulho ocorreu, pelas mesmas vias vai ser reintegrado o autor. Começa, então, a segunda fase, e esta tem o feitio de uma- ação comum: ouvese o réu e discute-se a quem deve ser dada a posse. Está claro que haverá
depois de todas as sanções possíveis contra aquele que, temerariamente,
propôs o interdito, quando não eram verdadeiros os fatos que alegara.
Mas, nem por isso, se deixa de dar a providência liminar.
Quais são as provas que deve fazer o autor para pedir a manutenção ou reintegração na posse, confonne se trate de turbação ou de
esbulho? Em primeiro lugar, deve este provar a sua posse; em segundo,
deve provar a agressão de que se diz vítima, esbulho ou turbação, e a
data em que esta se consumou. Deve mostrar os efeitos que decorrem
desta agressão, isto é, a perda ou a turbação da posse. Feitas essas
provas, o juiz, imediatamente, expede o mandado in initio litis para
reintegrar ou manter o possuidor. O juiz poderá, entretanto, ouvir o réu
se a prova da posse não é documental, se não resulta, claramente, de documentos. Então, pode, para evitar uma injustiça, ouvir o réu antes de
expedir o mandado. Isso, em conseqüência de uma fragilidade da prova. 26

Pode o juiz ouvir, também, outras pessoas, em justificação, e, para melhor in26.
teirar-se da matéria, proceder a inspeção pessoal, no local, quando for o caso, o que é
de muito proveito para elucidação da causa nessa fase inicial ou administrativa.
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Na segunda fase, cotejam-se as posses. E cada um dá, então, as razões
pelas quais possui, e o juiz decide afinal.
~
Se, porém, a posse do esbulhador for velha ou se a agressão à
posse se houver dado há mais de ano e dia, então não existe a primeira fase, caracterizada pelo mandado in initio litis. A posse se mantém provisoriamente nas mãos do esbulhador, que já lá está há ano e
dia. Discute-se logo iniciando o processo pela segunda fase, procurando-se saber quais os fundamentos da posse de um e de outro, para o
magistrado pronunciar a respeito sua sentença, seu decreto judicial.
Vejam-se, então, quais são as regras para o co~ejo da posse. As
regras pode-se dizer que são muito simples. A primeira delas é a exceptio proprietatis, um dos princípios que mais têm motivado discussão em nosso Código Civil, o qual declara que não se deve julgar a
posse em favor daquele a quem indubitavelmente não pertence o
domínio. Qual o alcance deste dispositivo? É a isto que se chama exceptio proprietatis. Para compreender-se o dispositivo deve-se, desde
logo, partir do seguinte: que ele não tem nenhuma vigência nos casos
de posse direta e indireta. Se um dos possuidores, ao colorir sua posse, demonstrar ser locador e reivindica para si a posse do locatário,
não se pode aplicar a exceptio proprietatis. A exceptio proprietatis
(ou exceptio dominii) só se invoca quando os dois possuidores se arrogam uma posse originária, quando ambos declaram que são proprietários, quando os seus títulos, por conseguinte, se contendem, pois os
títulos do locador e do locatário não se contendem, ao contário, se
harmonizam. 27 Então, diz o Código, não se pode julgar a posse
contra aquele a quem, evidentemente, o domínio pertence, e isso é
uma conclusão óbvia; o contrário seria um absurdo. O Código está
de acordo com a famosa doutrina de Ihering que, reputando à posse
uma exteriorização do domínio e protegendo-a como uma medida
complementar da proteção do domínio, não pode deixar de proteger a

27. A praxe seguida, a doutrina, em suma, o entendimento mais consentâneo
com a realidade jurídica, nem sempre tem admitido a tese esposada. Vale salientar que a posse do locador é, por excelência, a posse indireta, enquanto a do locatário é posse direta, e, por vezes, ambos têm de defender a sua posse contra
terceiro, havendo, além disso, outros casos de posse direta, sem que se anule a
posse indireta, tanto mais quanto o art. 486, do Cód. Civil, não é taxativo, e,
sim, enumerativo.
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posse de quem evidencia, no juízo possessório, que a posse dele exprime o domínio, enquanto que a do outro não pode, positivamente,
exprimi-lo.) É este o momento em que a exibição dos títulos ad colorandum possessionis adquire a maior imJ'ortância e pode até mesmo
determinar o desfecho imediato da lide. 2

DIREITO AOS FRUTOS - INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS
DIREITO DE RETENÇÃO - CONSOliDAÇÃO DO DOMINIO
Foram estudados os interditos de recuperação e de marrutenção
e já se viu que a marcha dos interditos difere, fundamentalmente, conforme a agressão de que o autor se diz vítima, ou conforme tenha
ocorrido há mais ou menos de um ano. Se a agressão tem ano e dia, já
o agressor se beneficia da sua posse velha e, por conseguinte, não seria
dada ao autor a medida initio litis, um mandado de reintegração ou
de manutenção; se, pelo contrário, ele violou a posse do autor há menos de ano e dia, é por esta medida executiva que,, se começa a disputa judicial. Somente após é que será feito o exame das posses, e
aí então, a melhor prevalece sobre a pior, resolvendo o juiz a questão possessória, que em nada afeta a questão petitória que mais tarde
se virá a propor. Essa é uma questão muito importante, sobre a qual
se deve estar bastante esclarecido, principalmente quando se trata da

exceptio proprietatis.
Que é a exceptio proprietatis? É a recomendação que o Código
faz ao juiz, de não decidir a questão possessória a favor daquele que,
evidentemente, não tem a propriedade. Durante a ação possessória não
se questiona o domínio, muito menos se uma das partes alega ter
posse subordinada, posse de locatário ou de credor pignoratício. Se a
posse de um é subordinada, a questão de propriedade está de todo
excluída do juízo possessório, pois, ao declarar que devo ter a coisa,
porque sou o locatário dela, e o outro alega qualquer outro título,

28. Em que concerne a exceptio proprietatis ou dominii, .veja-se 1ue a exibição dos títulos, a posse per instrumentum, assume inegável relevo, não sendo
apenas ad colorandum, mas ad probandum, monnente quando a posse, em determinados casos, se exerc~ em ~urição da propriedade, do direito de exclusão.
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num JUIZO possessono que se delineia deste modo, não há lugar para
se cogitar da exceção de propriedade. Mas, se ambos se declaram possuidores originários, isto é, se anibos declaram que. a sua posse é, realmente, exteriorização do domínio, então se tem um conflito entre
duas posses, que se dizem defluir do mesmo título, e é entre elas que
o juiz se vai pronunciar, mantendo uma e espoliando a outra. Note-se
que seria mesmo um absurdo se, num juízo possessório, no qual ambas as partes se dizem possuidoras em razão da propriedade, o juiz
fosse julgar a posse a favor daquele a quem, evidentemente, não
pertence a propriedade, apenas por consideração de tempo ou de
atualidade na posse, que são questões secundárias em relação ao título em virtude do qual se declara possuir. Imagine-se, por exemplo,
esta situação: alguém exibe um título de propriedade no juízo possessório e declara que, em razão deste título, é que está possuindo; enquanto isso, a outra parte não exibe título algum, apenas demonstra
que tem a posse há mais tempo ou que está, atualmente, com a posse.
Seria um absurdo que o juiz fosse atender a um destes outros critérios
de preferência, quando o título exibido em juízo está depondo,
evidentemente, a favor do direito da outra parte. Dir-se-á, então, que
o juízo possessório não se transforma em petitório. Não, porque,
como se teve ocasião de salientar, a .exibição de títulos no juízo possessório é meramente colorativa da posse. O juiz declara que, realmente,· alguém está possuindo em razão daquele título, mas não declara que
aquele título seja válido, que prevaleça sobre qualquer outro que,
porventura, seja exibido. Esta questão fica para ser decidida no juízo
. petitório. Eis o que é preciso compreender para entender esta frase: o
título se exibe no juízo possessório ad colorandum e não ad probandum, apenas para dar ao juiz uma idéia mais perfeita da correspondência que existe entre . a posse, exercício do domínio e o domínio.
A exceptio proprietatis foi introduzida no nosso Código Civil
debaixo de grandes debates, pois, realmente, a matéria oferece campo a
sutilezas. Uma das acusações que se faziam à nova regra era a .de ser
incompatível com o conceito de posse, perfilhado pelo Código. Ora, é
justamente o contrário: esta regra deflui do conceito de posse adotado
pelo Código, emana da concepção de posse como exercício do domínio, ou propriedade. Justamente por isso, vale dize'r, just.vnente porque a posse é o exercício do domínio, aí encontrando-se o fundamento da proteção possessória, é que não se pode concordar que, no juízo
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possessório, se dê a posse àquele a quem, evidentemente, não pertence
o domínio, pois a posse só se protege por ser a exterioridade dele. De
sorte que, se há alguém que está logo em condições de se demonstrar
dono, enquanto outro evidentemente não é, há de inclinar-se o julgador de acordo com esta aparência, porque, ainda aí, é a própria posse
que se está tutelando, uma vez que ela é a aparência do domínio e,
além disso, os meios de demonstrá-la também induzem esta aparência.29
A posse pode não ser acompanhada de nenhuma demonstração de
títulos, como, ao contrário, pode encontrar-se envolvida na exibição
de algum título, do qual, entretanto, não decorre uma evidência. A
lei é clara quando usa a palavra evidência; ela quer mostrar que a .
veemência do título deve ser irrecusável ante os olhos do juiz. Se
alguém apresenta um título, mas este não é evidente, o juiz não poderá atender à exceptio proprietatis; tem, então, de lançar mão de outro critério para decidir a quem conferirá a posse, uma vez que se encontra diante de um conflito possessório. A regra da melhor posse,
está claro, há de ser aplicada qu~do o possuidor atual não tem a
posse velha. Se o possuidor atual tem a posse velha, nem, mesmo da
exceptio proprietatis se pode cogitar; a via possessória se fecha com a
circunstância de estar demonstrada a posse velha, e possuidor é aquele
que detém há mais de ano e dia, contra qualquer outra alegação,
·
até que seja convencido pelos meios ordinários.
A regra tem grande importância, quando a posse é nova e, então, em primeiro lugar, se defere a posse a quem exibir melhor título. Se ninguém exibir título ou se os títulos forem duvidosos, ou
se todos tiverem a mesma capacidade demonstrativa, então se lançará mão de um outro critério - a antigüidade - e será proferida a
posse mais antiga. E, se disso não se puder cogitar por não ficar, também, demonstrada a antigüidade, então será preferida a atual, e se ninguém mais está em posse do objeto, ou se surge uma dúvida que o
juiz, positivamente, não pode resolver com esses critérios de aprecia-

29. A aparência, sob esse ângulo, não é de confundir-se com aquela suscetível
de exprimir ilusão. Tem sido versada, mas, sempre, com certa forma de timidez,
valendo salientar os escritos de Naendrup, Fischer, Krückmann, Oertmann e,
mais recentemente, Moschella. ~ tema de grande importância, mas bem poucos
atinaram com seu alcance.
·
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ção, então ele seqüestra a coisa. Esta é a solução específica do conflito possessório, todas as vezes em que não se pode estabelecer que
uma posse é melhor do que outra.
Muitas vezes, a violação da posse de alguém acarreta mais do
que a proteção possessória, porque esta não será suficiente como um
meio de reparação. Pelo fato de alguém ter-se apossado de um objeto alheio, já ocasiona um dano que não se compõe com a simples
devolução do objeto; tem-se, então, a proteção completa somando,
de um lado, a proteção possessória e, de outro lado, a indenização
por perdas e danos. Esta indenização por perdas e danos pode defluir
de um contrato ou não, isto é, pode defluir de um ato ilícito contratual ou extracontratual. Aqui não há qualquer dificuldade; nem se
precisaria mencionar esta questão se não fosse o princípio que vigora
na economia da posse, de se somar à proteção interditai as indenizações, na mesma ação, e, neste caso, as perdas e danos liquidam-se em
execução. É essa a única característica que se precisa acrescentar. Algumas vezes nem se precisa liquidar: a execução já encontra logo fi.
xado o montante da indenização, por isso que o dano é de imediata
apreciação e seu valor já vem fixado na própria sentença, logo se executando.
Veja-se, agora, o interdito de proibição. Este interdito visa, como se sabe, a proteger o possuidor da ameaça iminente em que ele se
encontra, de ser turbado ou esbulhado da sua posse. O interdito
proibitório tem muitas denominações ao longo da história do nosso
direito e que não se encontram em outro sistema de direito possessório. Nele encontram-se duas características: a primeira, é o pedido de
proibição. Então, aí está o primeiro elemento do interdito de ,proibição, aquilo que se objetiva através dele, como fim principal. O que
o ameaçado pede ao juiz é que proíba a outrem a execução da turbação de que se sente ameaçado. Pede ao juiz que dirija, ainda, uma
proibição àquele de quem se espera a agressão. Mas esta proibição,
simplesmente, teria uma eficácia quase que moral, pois, afmal de contas, o agressor poderia transgredi-la e, depois, teria o ameaçado de
lançar mão dos interditos de manutenção ou de recuperação, sem que
esta medida preliminar tivesse tido qualquer eficácia própria, de modo
que o interdito de proibição se completa com aquilo que se chama
o preceito, que é o segundo característico. Preceito é uma pena pecuniária que o juiz comina, no ato de proibição, para o caso desta
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ser transgredida. 3 0 Esta indenização prévia não é uma liquidação de
perdas e danos, por isso que, naquele instante, não se pode saber ainda a extensão que terá o prejuízo causado pela violação, mas guarda
uma certa relação de quantidade com o que, provavelmente, seria
o prejuízo tido pelo autor. Daí poder o juiz recusar uma cominação
muito alta todas as vezes em que percebe que a coisa não corresponde a um dano provável de tanto valor. Pode, por isso, reduzir o preceito.
Quem pede um interdito proibitório deve provar, desde logo, a
posse em que está, deve provar a ameaça e, por derradeiro, o justo receio de que a ameaça se concretize. Uma ameaça, simplesmente, não
é motivo para que a justiça se movimente, expedindo a proibição e
cominándo logo uma pena para o transgressor. É necessário que haja,
não apenas receio da parte do autor, mas justo receio, isto é, receio
fundado, que o juiz possa, realmente, ver que há uma agressão iminente e que, portanto, deve expedir o meio preventivo, que é o interdito
proibitório.
É. curioso observar que o interdito proibitório teve sempre em
nosso País um papel muito semelhante ao do habeas corpus. Na economia da . ordem jurídica, o interdito proibitório. sempre foi uma espécie de habeas corpus para os bens e, assim como o ·habeas corpus
objetiva, sobretudo, a proteção da pessoa contra os desmandos da au. toridade pública, assim também os motivos de se lançar mão do interdito proibitório quase sempre foram dados por órgãos do poder
público .
.Passemos, agora, a outro efeito da posse. Um · efeito que está
ligado, ·principalmente, ao caso· de posse originária: é o direito aos
frutos produzidos pela coisa. Sabe-se o que são frutos: tudo aquilo
que a coisa produz com regularidade, reservando-se a denominação produto para aquilo que ela engendra esporadicamente. Os fru-

30. O atual Código de Processo Civil (Lei n~ 5.869 - de 11 de janeiro de
1973), em vigor a partir de 1? de janeiro de 1974, dispõe em seu art. 921, incisos I, II e III, que é lícito w autor pleitear, na ação possessória, naturalmente
na reintegração e manutenção, as perdas e danos, pena para o caso de nova turbação ou esbulho, e, finalmente, demolição da, construção ou destruição das
plantações feitas em detrimento de sua posse. Constitui, de certo, inovação no
direito positivo.
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tos podem ser naturais ou ciyis. Alguns, e o próprio Código, distinguem frutos naturais e artificiais ou industriais, chamando frutos
industriais àqueles que a coisa não engendra por si própria, mas com
o trabalho do homem, e, naturais propriamente ditos, os que a coisa
· engendra por si. Distinção irrelevante, por isso que não se faz nenhuma diferença de tratamento entre uma e outra classificação. Além disso, dogmaticamente, só se deve distinguir num conceito as subespécies,
quando se reserva a cada uma delas um tratamento jurídico diferente.
Os frutos se dizem pendentes quando já estão produzidos, mas
ainda não foram separados da coisa que os produziu. Assim, está pendente a colheita que ainda se acha toda ela no campo. Diz-se que o
fruto é percebido, quando ele se destaca da coisa que o produziu e se
incorpora como coisa autônoma ao patrimônio do dono. Assim, a
colheita que terminou, quando os frutos naturais estão separados e,
por conseguinte, são objetos de uma propriedade distinta daquela que
recai sobre o campo.
·
Os frutos naturais percebem-se pela simples separação e os civis
pelo vencimento. No caso, por exemplo, dos aluguéis entende-se que
eles se percebl'm dia a dia. O dia vencido representa um fruto percebido pelo locador. Os frutos, durante a posse, são percebidos pelo possuidor. Das duas uma: ou a posse é a posse subordinada, posse de locatário, de comodatário, de credor pignoratício, ou é uma posse independente, originária, uma posse de que -se tem animus domini. Se a posse
é subordinada, quem regulamenta a percepção dos frutos não é a condição de possuidor; é o contrato ou o direito real em virtude do qual
aquela posse se mantém. A quem pertencem os frutos de uma casa, ao
locatário ou ao locador? Recorre-se ao contrato para decidir e se este
declara que os frutos pertencem ao locador, serão dele, e se declara
que pertencem ao locatário, deste serão tais frutos. Isso acontece, também, nos casos do credor pignoratício e do .seqüestratário. Em todos
esses casos o estatuto da percepção dos frutos não é a posse; é o contrato. O estatuto, por conseguinte, só é possessório no caso da posse
animus domini e, então, distingue-se posse de boa fé e posse de má fé.
Os efeitos são diversos, conforme a qualidade da posse. Se a posse é
de boa fé, se efetivamente o possuidor se comporta como dono, porque se considera dono, porque tem a seu próprio respeito a opinio
domini, então se lhe reconhece o direito aos frutos que forem sendo
percebidos. Ele percebe os frutos e os incorpora ao seu patrimônio e
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não está obrigado a restituí-los no dia em que o verdadeiro dono venha reclamar a coisa e em que, portanto, padeça evicção. Que dizer,
porém, dos frutos pendentes? Daqueles que estão pendentes no instante da evicção e, nem se precisa ir tão longe, no instante em que cessar
a boa fé? Então, a regra é que os frutos pendentes pertencerão ao
evincente, não pertencerão mais ao possuidor, mas, como estava de
boa fé até aquele· momento, tem direito a ser indenizado das despesas
que fez para a produção daqueles frutos.
O mesmo deve-se dizer dos frutos que foram colhidos por antecipação. Nesta antecipação, como que se vê, há má fé do possuidor; temendo a evicção, colhe os frutos com antecipação. Estes frutos pertencem, também, ao evicente, embora se aplique para ele a mesma regra,
isto é, que o possuidor seja indenizado das despesas que teve com o
seu custeio.
Veja-se, agora, o caso em que o possuidor está de má. fé. Ele
possui a coisa e sabe que não lhe pertence. Não se tem nenhum motivo para lhe conferir os frutos da coisa. Quando restituir a coisa, ao
ser reclamada, restituirá, também, os frutos que percebeu e não só os
percebidos, também ós não percebidos, desde que tenha deixado de
percebê-los por culpa. Se deixou, por exemplo, que os frutos apodrecessem no pomar, se deixou que o café se perdesse nas plantações,
etc., o fruto não foi colhido por culpa e, por conseguinte, esses frutos
devem ser indenizados como se percebidos fossem. Deve-se, entretanto,
admitir que o evincente indenize ao possuidor de má fé as despesas
que teve com o custeio da produção desses frutos, isto porque, de outro modo, haveria um enriquecimento ilícito da parte do evincente, o
qual se estaria locupletando com as despesas feitas pelo possuidor.
Cuide-se, agora, das regras sobre as benfeitorias. Tudo o que se
diz para as benfeitorias, deve-se dizer, também, para outros casos de
conservação, que a doutrina equipara às benfeitorias, como, por exemplo, o pagamento de impostos, de foros e outras despesas essenciais à
conservação da coisa. As benfeitorias, como se sabe, podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias e se conhece suficientemente o critério
discriminativo dessas três classes. Também a respeito das benfeitorias a
regra varia conforme o possuidor esteja de boa ou de má fé. Quando
ocorre boa fé, confere-se ao possuidor o direito de ser indenizado pelas
benfeitorias necessárias e úteis que foram realizadas. São acréscimos
que se realizaram na coisa, comportando-se o ocupante como dono. O
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evictor recebe a coisa, paga as benfeitorias com que ela foi acrescida,
mas não está obrigado a pagar as voluptuárias que, pela sua natureza,
constituem mais um acréscimo de prazer, que pode ter interess~do ao
antigo possuidor, mas não ter para o novo nenhum valor real. Então,
a respeito das voluptuárias, a lei não cria obrigação de indenizar, mas
dá ao possuidor de boa fé o direito de levantá-las e tê-las para si, contanto que isso não cause dano à coisa ou, se causar dano de menor
importância, ele fará o seu repaw.
Muito importante é saber que a lei protege tanto o direito do
possuidor de boa fé que, além da indenização pelas benfeitorias, lhe
confere ainda o direito à retenção, até que a indenização tenha sido
feita. Não tem ele indenização pelas despesas com o custeio dos frutos, por exemplo, mas tem, indubitavelmente, o direito de retenção
pelas benfeitorias. Aliás, quanto aos frutos pendentes, pode haver um~
discussão: é claro e insofismável que o possuidor de má fé não tem direito de retenção pelas indenizações que lhe são devidas com o custeio
dos produtos, mas, quanto ao possuidor de boa fé, o assunto já merece uma discussão mais pormenorizada. Quanto ao possuidor de má fé,
apenas tem direito a uma espécie de indenização: a indenização pelas
benfeitorias necessárias, porque, quando as fez, defendeu os interesses
do evincente, defendeu aquilo que, certamente, seria do interesse do
verdadeiro dono e, por conseguinte, merece ser compensado.
Outro problema, que é importante esclarecer, é o do valor em
que serão avaliadas as benfeitorias no momento de sua indenização.
Será o valor que as benfeitorias apresentam no momento em que a
evicção tem lugar, ou será o que o possuidor gastou para produzi-las?
O Código Civil dá uma solução muito hábil: é o valor indicado pelo
evictor entre esses dois (o do momento da evicção ou o dos gastos
efetivos).
O evictor escolhe um destes dois valores, pois para ambos existem justificados motivos.
Resta tratar de um último efeito: a condução ao usucapião. Deixa-se este tema para quando se estiver tratando dos modos de aquisição da coisa, por isso que este é um efeito possessório que melhor se
trata como modo aquisitivo da propriedade.
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DOMI~HO

VI

OU PROPRIEDADE

Função Social - A propriedade no Direito Romano,
no Medieval e no Moderno

A propriedade, dizia Windscheid, é o direito em que a vontade
do titular é decisiva com relação à coisa, sobre todos os seus aspectos.
Essa definição exprime bem a substância da vontade do titular
com relação à coisa de que· ele é proprietário. Pode ele decidir tudo a
respeito dela; pode, por conseguinte, usá-la, pode aproveitar todas as
suas utilidades, pode, até mesmo, destruí-la e pode dar um fim ao seu
direito, transferindo-o ao patrimônio de outrem. Por isso a propriedade
é o direito em que a vontade do titular é decisiva para a coisa, sobre
todos os seus aspectos.
Costuma-se dizer que esses aspectos podem ser encarados de dois
modo~: aspecto interno e aspecto externo. O aspecto interno é a senhoria; é justamente esta dominação da coisa, que o titular tem; o direito de fazer o que lhe aprouver, usar, gozar, enfim praticar em relação a ela todos os atos úteis ou inúteis que sua vontade determinar.
O aspecto externo considera, particularmente, a relação entre o
proprietário e os não proprietários.
Em que relação se acha o proprietário, quanto aos outros indivíduos do mesmo ambiente social e que não são proprietários? Aí, a
propriedade se caracteriza pelo direito de exclusão; o direito que tem
o proprietário de excluir qualquer pessoa da sua coisa. Ninguém pode
usá-la, ninguém pode gozá-la, ninguém poderá tirar dela nenhum proveito direto, sem que a vontade do titular tenha, ela própria, decidido
esta participação. Se ele decidir ao contrário, ninguém, a não ser ele,
poderá ter ingerência na coisa. Por isso, um grande jurisconsulto,
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Schlossmann31 definiu a propriedade, simplesmente, como direito de exclusão, esquecendo o lado interno da relação jurídica. E que ele, como
muitos outros autores que pensam do mesmo modo, na definição do
direito subjetivo de propriedade, pouca importância deu à relação do
titular do direito com aqueles sobre quem recai o dever jurídico correspondente.
Qual é o dever jurídico que corresponde ao direito de propriedade? É o dever que têm os não-proprietários de se absterem daquela
coisa, de não se imiscuírem nela, de não participarem daquela esfera
de interesses que reconhelcm privativa do proprietário, de sorte que,
sendo o direito subjetivo caracterizado, de preferência, pelo dever que
a ele corresponde, se deve definir o direito de propriedade somente
pelo lado externo, desinteressando-se pela senhoria, que é o conteúdo
do direito, mas que nada tem a ver com aquilo que se poderia chamar
a sua estrutura, a sua figura técnica.
Na verdade, entretanto, uma noção de propriedade em que não
se considere o lado interno e o lado externo, quase nada exprimiria
quanto à natureza mesma desse direito. Não há dúvida de que o lado
externo caracteriza melhor o direito subjetivo; é através de seu exame
que se pode compreender bem a classificação da propriedade entre os
direitos absolutos e, no seio destes, entre os direitos reais, pois ela é
um direito subjetivo a que corresponde um dever que recai, por conseguinte, sobre todos os homens; daí ser um direito absoluto e o seu objeto é uma coisa externa à personalidade, um objeto do mundo exterior. Eis por que se trata de um direito real.
Esse é o lado que melhor caracteriza a propriedade, juridicamente
falando, mas há, em paralelo a ele, um outro aspecto, o aspecto interno, que é o que melhor caracteriza, na propriedade, o interesse protegido pela norma jurídica. Diz-se que o conteúdo econômico deste direito exprime de tal maneira o domínio, que, quando alguém tem a
propriedade mas está privado da senhoria em virtude de um direito
qualquer, se diz que este proprietário tem, apenas, um nudum dominium ou uma nuda propietas, por isso que ele ficou reduzido somente
ao direito de exclusão. De fato, o direito de exclusão, puro, existe naquele que perdeu o conteúdo do domínio, ou existe, juntamente com

31.
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Siegrnund Schlossmann, Der Vetrag, pág. 267. Leipzig, 1876.

o conteúdo, naquele que está, no momento, como proprietário, usando, gozando e dispondo da coisa livremente.
Talvez, uma boa definição de propriedade, arrematando esta dissertação teórica, se encontre na que oferece A. Ruiz. Diz ele que a
propriedade é a senhoria do homem sobre a coisa, garantida pelo direito objetivo, com a exclusão de toda ingerência alheia. Nesta defmição,
vê-se o aspecto interno - senhoria do homem sobre a coisa - e o aspecto externo - a exclusão de toda ingerência alheia -, salientando
logo o definidor que este último aspecto é o que deflui diretamente
da norma jurídica, por isso que a norma jurídica não manda que ninguém use a coisa; o proprietário faz se quiser. O que a norma jurídica
estabelece é a exclusão da ingerência alheia, dando aos não proprietários o dever de se absterem, e ao proprietário o direito de exigir esta.
abstenção. Eis porque a denifição de A. Ruiz corresponde muito bem
ao conceito que se tem sobre o domínio.
Poder-se-á fazer, agora, uma análise da senhoria, do aspecto interno do domínio, através deste amplo conceito, que é a dominação
da coisa pela vontade do titular. Distinguem-se, aí, atos de natureza
muito diversa. Em primeiro lugar, uma série de atos de pura utilização: o proprietário se prevalece das utilidades da coisa. Têm-se os atos
que se {;hamam de uso. Em segundo lugar, têm-se os atos que se
chamam de gozo e que dizem respeito à percepção dos frutos engendrados pela coisa, frutos naturais ou civis, e mesmo produtos, por
isso que, tenham sido produzidos com regularidade, como os frutos,
quer tenham sido engendrados esporadicamente, como os produtos,
sempre se incorporam esses incrementos ao patrimônio do titular da
coisa que os produziu. Finalmente, terceiro grupo de atos, os atos de
disposição. São aqueles pelos quais o titular pode destruir a própria
coisa ou, então, sem destruir a coisa, pode destruir o seu direito de
propriedade, como faz, por exemplo, quando transfere a coisa a outrem, quando a aliena. A coisa continua a existir, vai para o patrimônio de outra pessoa e o proprietário o que fez foi destruir, apenas,
com o ato jurídico que praticou, o seu próprio direito de propriedade:
é o ius disponendi. Pode-se dizer que, nesta faculdade, está compreendida uma quarta, que alguns autores preferem considerar isoladamente:
é a faculdade de reclamar a posse do poder de quem, injustamente, a
detenha. São os atos de reivindicação. Têm-se, então, atos de uso, de
gozo, de disposição e de reivindicação.
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Considerada no seu conjunto, a propriedade apresenta, no direito moderno, certas características muito importantes. Uma delas, por
exemplo, é a que se poderia chamar as limitações legais, ou melhor, a
limitatividade legal. De fato, sobre o direito do proprietário, conceituado .como senhoria, tal como se acaba de fazer, incidem várias limitações que são criadas pela própria lei. A lei, a cada passo, declara que
o proprietário não pode fazer isto ou aquilo. Por exemplo: que no
bairro tal do Rio de Janeiro não podem, os proprietários, construir
mais de tantos andares; que, no bairro qual, não podem instalar uma
indústria perigosa; que, naquele outro, são obrigados a construir com
determinado recuo sobre o alinhamento urbano, e não são, apenas, essas limitações; outras, às vezes, essenciais, recaem sobre a propriedade.
Essas limitações, embora tirem à propriedade aquele sentido absoluto
que se poderia querer ver na palavra senhoria, não compromete a essência da propriedade; é sempre propriedade o direito, ainda mesmo
com essas limitações, as quais, todas elas, se justificam por um duplo
princípio: primeiro, pela necessidade que se tem de fazer com que os
vários direitos de propriedade possam coexistir pacificamente; segundo,
pela necessidade de subordinar o interesse individual do proprietário ao
bem comum. O segundo princípio é o da perpetuidade; o direito de
propriedade é perpétuo, isto é, o tempo, por si só, não desgasta o direito de propriedade, não determina o seu desaparecimento.
Para isso não se precisa de procurar explicações filosóficas; basta
uma explicação dogmática: por que é que o tempo extingue os direitos de crédito, por exemplo, com o decurso da prescrição? Por
que o direito de crédito, não sendo exercido no momento próprio,
entra em lesão? Porque o devedor deixou de cumprir o seu dever jurídico, que é o de satisfazer o crédito, e o tempo corre sobre esse inadimplemento, sobre essa impontualidade do devedor, saneando-a, de
modo que, ao cabo de algum tempo, pela absolvição do devedor faltoso, extingue-se a eficácia do direito do titular do crédito, mas isso não
sucede na propriedade, quando o proprietário fica muito tempo sem
usar o seu direito de propriedade. Ele abandonou, a rigor, a sua coisa,
não quer saber dela, não tem contato com ela, mas todos os outros
membros da sociedade estão cumprindo, religiosamente, o seu dever jurídico de não se ingerirem naquela coisa, de modo que, não havendo
transgressão do dever jurídico, não há lesão do direito e, por isso, não
pode haver prescrição, de maneira que assim se explica muito facilmente porque o direito de propriedade não prescreve.
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Se um dos membros da sociedade resolve infringir o seu dever
jurídico, ingerir-se na coisa, ocupá-la, tomá-la, já, então, uma lesão do
direito surge. Alguém que não é proprietário, que não tem o ius possidendi, está possuindo a coisa e, agora, aplica-se a regra geral; correndo o tempo, extingue-se o direito de propriedade daquele que está
inerte e contitui-se o direito de propriedade do que violou o seu dever
jurídico, por força do usucapião, de modo que, ninguém se iluda, não
há a respeito da prescrição, tal como estabelecida, nada de particular
que extravaze da dogmática geral. Quando se diz que o direito de propriedade é imprescritível, o que se está dizendo é uma tautologia:
quer-se dizer que a propriedade é um direito tal que, não havendo lesão dele, não prescreve, o que é verdade para todo e qualquer direito.
Outra característica do domínio é a elasticidade. Muitas vezes o
domínio perde a sua plenitude porque um dos poderes, que pertencem
ao proprietário com exclusividade, vem a ser cedido a um terceiro.
Quando se constitui, por exemplo, uma servidão, um usufruto, etc.,
que acontece se o titular, deste direito isolado, perde o seu direito?
Acontece que, automaticamente, a propriedade recobra a sua plenitude, pouco importa que o proprietário, por exemplo, tenha recebido·
uma quantia para ceder a alguém uma servidão; se esta se extingue, o
proprietário recompõe o seu domínio pleno, sem precisar devolver a
quem quer que seja a quantia que recebeu e, por isso, se diz que o
domínio é elástico, que os poderes qll:e dele se afastam são por ele
reintegrados, em virtude de uma elasticidade física, que faz com que
tais poderes tendam sempre a voltar às mãos do titular.
Foi sempre esse o conceito do domínio? Correspondeu sempre
a este instituto jurídico, o instituto que ocupa um papel tão fundamental em todo o direito privado? É certo que não. Todos os institutos jurídicos sofreram uma longa elaboração histórica e o que sucedeu,
com a posse, com a família, com o dote, com o contrato, etc., não
podia deixar de ter sucedido também com o domínio.
Tracemos, então, as etapas principais da história dogmática da
propriedade, e insiste-se em dizer que é da história dogmática, porque
se pode estudar a história da propriedade do ponto de vista econômico ou filosófico, por exemplo, acompanhando as idéias dos filósofos
sobre a legitimidade deste instituto que, para alguns, parece ser um
verdadeiro produto da razão, de modo que, não se há de pensar numa
sociedade sem que, imediatamente, os bens não tombem sob apropria97

ção e, para outros, é defonnação social criada pela força e, depois,
transmitida pelas instituições e cuja abolição é indispensável à felicidade dos povos. Hoje em dia, esta idéia da supressão total da propriedade no mundo não faz parte daquilo que chamamos a ideologia de nenhum sistema filosófico. É, antes, uma utopia, que não tem voga no
pensamento contemporâneo. Todo coletivismo moderno visa à abolição
de uma certa propriedade e à conservação de outras: visa à abolição
da propriedade dos meios de produção e não da propriedade dos bens
necessários ao consumo. A abolição da propriedade em geral, com a
participação de todos os homens, indiscriminadamente, na fonnação
dos bens que se encontram sobre a terra, é uma utopia paradisíaca,
que não tem praça em nenhum bom escritor desde que o estudo da
propriedade tomou um rumo de estudo concreto.
Aqui o que interessa é, fundamentalmente, o estudo dogmático,
a evolução do conceito de propriedade ou até, para empregar a expressão de Biagio Brugi, a história da definição da propriedade. Comece-se,
como é natural, pelo Direito Romano.
Quando se procura o conceito de propriedade na compilação justiniana, verifica-se que aquele imperador estava realizando uma obra de
unificação do conceito de propriedade. Seja na própria codificação, seja em algumas constituições suas, anteriores, estava ele" operando uma
ação unificadora, traçando um conceito único ao instituto do dominium ou proprietas. Proprietas parece uma palavra mais oriental, uma
expressão mais dos últimos tempos do Direito Romano. Aliás, dominium, também, não é muito atitigo, o que até parece é que os
romanos usavam a palavra dominium para indicar a titularidade, e
quando queriam dizer isto, por exemplo, já na época oriental: o dono
daquele objeto, diziam o dominium proprietatis, o dono da propriedade. Como se podia antepor a pal_avra dominium a qualquer outra situação jurídica, para indicar o titular? Na linguagem moderna, ainda hoje,
portanto, se usa, muitas vezes, dono, no sentido de titular, até mesmo
quando a esta palavra não corresponde um conceito de propriedade,
mas apenas para indicar uma pertinência.
Quais eram esses institutos diversos, que Justiniano procurava
unificar? Pode-se dizer que eram três. O primeiro é aquele que, na antigüidade, se chamava mancipium e que, provavelmente, deve ser considerado a fonna primordial da propriedade privada entre os romanos.
Mais tarde, em vez de mancipium, costumava-se designar este direito
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com uma locução mais extensa: dominium ex jure Quiritium. O segundo, era um tipo de propriedade para o qual os romanos nunca engendraram uma norma substantiva; designavam com a expressão in banis
habere ou, então, in banis esse, ter no patrimônio, estar no patrimônio. O terceiro, era a propriedade provincial de que se conhecem muitas formas.
Comece-se pelo mancipium. Este é antiquíssimo e só se aplicava
a certas coisas, que se chamavam coisas mancipi, e que (jram os imóveis itálicos e as coisas agrárias, coisas relacionadas com aquele tipo de
vida agrícola, característica da sociedade romana primitiva. Estudos de
história do Direito Romano, conduzidos com grande profundeza por
Bonfante, revelam que as coisas mancipi deviam constituir, na antigüidade, o patrimônio agnatício. Ao lado desses casos, começaram a surgir
outros, para os quais, cedo, os romanos admitiram a propriedade familiar e individual. A verdadeira propriedade privada eram as coisas nec
mancipi. Para as coisas nec mancipi criaram-se todas as facilidades de
alienar; para as coisas mancipi criava-se, pelo contrário, um regime, como hoje se diria, submetido a um certo controle jurídico. Ninguém
pode alienar a coisa mancipi, senão obedecendo a certas formas eivadas de sacramentalidade e com as quais os romanos visavam a conservar, em parte, a imutabilidade do patrimônio. Os bens, que eram objeto de mancipium, eram pbucos, provavelmente, só aquela pequena área
de duas geiras, o heredium dos antigos. Na antigüidade se explica muito bem, por isso que, os que não tinham propriedade privada dispunham do ager pub/icus, que lhes era cedido precariamente e de que tinham o usus frnctus vel possessio. Mais tarde, quando o ager pub/icus
foi dividido e em que todo o solo itálico se tornou propriedade privada, alargou-se o campo do mancipium, e muitos proprietários começaram a dar precários32 sobre suas próprias terras.
Quais eram as características deste mancipium? Eram, realmente,
de um extraordinário particularismo. Em primeiro lugar, eram os bens,
cuja propriedade se adquire ou se reivindica mediante fórmula solene
e tradicional: hunc ego hominem ex jure quiritium. Em segundo lugar,
só pode ser objeto de mancipium um terreno demarcado de um modo
especial, que os romanos chamavam de limitatio, e não bastava ser objeto de uma limitatio, era preciso que o solo fosse itálico, porque,
32.

Significa ceder precariamente, usus fructus vel possessio, as suas terras.
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quando os romanos saíam em expedição e fundavam uma colônia no
estrangeiro, embora ali se procedesse à limitatio, nem por isso havia
mancipium. Já haveria mancipium numa destas colônias, se uma lei especial outorgasse a ela o solus italicus. Outra característica era a civitas do proprietário: o proprietário havia de ser um cidadão romano. O
estrangeiro não tinha o mancipium e por isso se diz que o mancipium
é de direito civil, não é de direito das gentes. Finalmente, característica de suma importâti.cia, o mancipium não tolera impostos: nenhum
_ônus pode ser lançado sobre o solo itálico. A seu respeito, o que vigora é o que hoje se chamaria soberania, pelo que podemos verificar a
latitude de poderes que tinha um dominus. Dentro do seu solo privado era um verdadeiro senhor, no sentido característico da palavra. A
proibição de entrar no solo privado, até mesmo aos magistrados, demonstra a extraordinária importância do limens, da linha divisória- dos
prédios, e isso vai a tal ponto, que não se vê, no direito antigo, uma
regulamentação legislativa do direito de família, porque as relações de
famt1ia, passando-se sempre dentro dos limites do solo privado, é natural que delas não se ocupasse o Estado.
Esse direito, riquíssimo de conteúdo, como se está vendo, constituiu, apenas, uma das três figuras que iriam contribuir para o conceito
de propriedade no direito Justiniano. A segunda é o in banis habere,
que aparece pela influência do pretor. I! um daqueles atos benéficos,
em que o pretor dispensa a sua proteção a situações irregularmente
constituídas, contanto que nelas exista a boa fé. Alguém, para comprar, por exemplo, um bem mancipi, tinha de observar o ritual próprio: a mancipatio ou a in jure cessio. Se acontecesse que esse ritual
não fosse observado ou que fosse observado de uma maneira imperfeita, redundava em sua nulidade e o dominium ex jure quiritium não se
transferia. Ficava o adquirente com a coisa, pela qual· tinha pago um
preço; havia uma traditio, mas não era uma res mancipatio, de modo
que, a qualquer tempo, podia o verdadeiro dominus ir reclamar a coisa
e o adquirente estava obrigado a restituí-la. Para a restituição, muitas ,
vezes existia o objeto, mas outras vezes não existia e o adquirente era
obrigado a restituir a importância e, então, diante de situações como
essas, que chocavam a boa fé, o pretor intervinha com certos remédios
judiciários para proteger o adquirente.
Esses remédios foram, principalmente, a exceptio e a actio utilis.
A exceptio nada mais era do que uma defesa processual, que o pretor
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concedia na fónnula, e com a qual ele recomendava ao juiz, em última análise, que, se ficasse provado um detenninado fato, paralisasse o
caso, não se pronunciasse. Compreenda-se bem a índole da ordem jurídica romana, para poder-se alcançar o sentido desta medida: o pretor não podia refonnar o direito civil; só quem o podia era ou o comício, que votava as leis, ou o Senado, com os senatuscansulta. O que
o pretor podia fazer.._ entretanto, era dar remédios judiciários. O direito
processual era ele que o elaborava através das fónnulas, fazendo nelas
exceções, adaptando-as à realidade e, aí, gozava de uma liberdade que
jamais se poderia conc~ber diante da concepção que se tem da ordem
judiciária no mundo moderno.
Assim, por exemplo, alguém, que tinha alienado u~a coisa, sem
observar a mancipatia e propunha a reivindicação. O pretor dava a fórmula, redigia aquele pequeno programa escrito que devia ser entregue
ao Judex para julgar, mas inseria na fónnula uma frase, pela qual dizia
que o julgamento devia ter lugar, a menos que, e aí fazia uma ressalva, ficasse provada uma das exceptianes, quando então deviam paralisar
a ação. Se ficasse provada, por exemplo, a exceptia rei traditae, que se
dava, justamente, para paralisar a reivindicação, quando a parte contrária pudesse alegar que tinha pago o preço, que tinha agido· de boa
fé, que tinha a coisa em seu poder e, por conseguinte, estavam reunidos, com exceção das fonnalidades, todos os requisitos de uma verdadeira alienação. Quando o juiz ia julgar e via provada a exceptia, paral_isava o julgamento. Qual o resultado deste direito? Nenhum. Que tinha de fazer o daminus? Era propor outra ação, mas quando a propunha, inseria-se, de novo, a exceptia, e aquela também parava, de modo
que, para empregar uma gíria parlamentar, o pretor "arrolhava" a reivindicação, enquanto corria o usucapião.
Eis, aí, uma das ações fundamentais para operar a justiça contra
os rigores da lei. Se durante o período em que ainda nãG se realizou
o usucapião e que subsistia todo o direito do daminus sobre a coisa,
se ninguém consegue tirar a coisa do poder de quem a detinha, que
relação este teria sobre a coisa durante esse período? Dizia o jurisconsulto, para simplificar o caso, que a coisa está in banis esse, a coisa
está no patrimônio; não se sabe com que direito, mas a esta situação
é que chamavam in banis esse ou in banis habere, ou como diziam os
romanistas, a propriedade bonitária. O pretor foi mais além. Sentindo
que a exceptia era insuficiente, cedeu um meio - a actia utilis, por-
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que o dominus tinha um meio de recuperar a coisa: era torná-la. Se
conseguia detê-la, agora, não conseguia mais o adquirente reavê-la, porque, tendo o dominus a propriedade, podia alegar a posse. Para esses
casos, então, criou o pretor a actio utilis que, ao contrário da ação
direta, era urna ação que se dava todas as vezes em que urna determinada espécie parecia equiparada a urna outra jâ protegida pela lei.
Era forma de ação dada por analogia e chamava-se vindicatio utilis.
Esta ação era dada pelo pretor para reclamar do adquirente imperfeito
o in bonis esse, e distinguia-se da vindicatio directa, que era a que se
dava ao verdadeiro dominus. Convém guardar-se esta nomenclatura,.
porque foi sobre ela que a glosa medieval construiu a teoria do domínio útil.
Ao lado destas formas de propriedade havia urna terceira, a propriedade provincial. Não há um conceito de propriedade provincial. Esta propriedade provincial prosperou à sombra daquele modelo arcaico
do ager publicus, mas tornou aspectos muitos variados, conforme cada
região. Desde logo, há um traço que é a característica mesma da propriedade provincial: é que sobre ela sempre incide o imposto. Este imposto pode ser devido ao Senado, e chamava-se stipendium, e pode ser
devido ao Imperador, denominando-se tributum, dependia isto das conquistas serem encargos do Senado ou do Imperador. Num caso, chamase o fundo provincial, ager tributarium, e, noutro, ager stipendiarium.
Foram estas instituições todas que Justiniano resolveu unificar.
Justiniano não sabia o que queria dizer res mancipi e era natural, pois
esta denominação remontava a uma época mil anos anterior à dele, e
Justiniano não dispunha, para conhecer o passado, da ciência histórica
de que se dispõe hoje e que permite, portanto, conhecer a antigüidade
romana, coisa que os homens não conheciam no século VI.33 Toda essa denominação era para ele velharia sem sentido e, por isso, todo seu
esforço é para realizar a unidade. Fazer urna construção que destrua a
classificação das coisas em mancipi e ne.:: mancipi, urna outra, que destrua a distinção entre o mundo provincial e o itálico na época de Jus-

33.
Quando se alude, aqui, ao Imperador Justiniano, há de entender-se o conjunto das idéias do tempo, e trabalho de equipe, como se diria hoje ~.,,n dia, dos
que seguiam sua diretrizes gerais na vastíssima empresa das codificações, realizada
em seu tempo .e sob sua égide.
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tiniano, que está reinando no Oriente, no século VI, quando de há
muito Roma caiu em poder dos bárbaros, falar em solo itálico, como
sendo privilegiado é, positivamente, um resíduo verbal. Aí, sobre todo
o solo do império, o que é uma característica de toda época de despotismo e, ao mesmo tempo que isso, a condição de cidadão romano
está conferida a todo o orbe romano, desde Caracala, de maneira que
não tinha propósito manter-se aquela idéia do dominiun ex jure quiritium.
Todas essas instituições, que o peculiarismo do direito antigo fazia considerar isoladamente, permitiu a Justiniano uma grande obra de
unificação legislativa, mas esta unificação legislativa não correspondente
à elaboração de um conceito dogmático da propriedade. Não havia
uma definição romana da proprietas: o direito romano não transmitiu
à idade média a definição de propriedade, que viesse repercurtir no direito moderno. Isto foi obra dos autores medievais.
Viu-se, então, o que foi o instituto da propriedade entre os ro- ·
manos. Viu-se que a obra de unificação conceituai, empreendida por
Justiniano, veio aproximar instituições diversas, que representavam modalidades de senhoria sobre a coisa, perfeitamente distintas entre si, as
quais jamais os jurisconsultos antigos pretenderam reunir debaixo de
um conceito único. Não há no pensamento do jurisconsulto romano
antigo esta idéia: o instituto da propriedade pode se apresentar de três
modos, isto é, propriedade quiritária, propriedade bonitária e propriedade provincial. Tal coisa não existe. Para o jurisconsulto romano o
que existe são três institutos distintos. É obra do compilador do século VI a fusão desses institutos num só, quando a legislação do último
imperador já preparara as bases práticas dessa fusão:. destruindo aquela
diferença de ordem técnica, que extremava entre si os vários tipos de
domínio. Apesar dessa unificação, operada pela compilação de Justiniano, os romanos não chegaram a formular um conceito de propriedade.
Durante a Idade Média o instituto continua, porém, a evoluir, e
pode-se acompanhar um duplo movimento de transformação. Em primeiro lugar, a transformação do domínio como instituto existente,
aquilo que se poderia chamar a história do fato social que é a propriedade; em segundo lugar, a história do conceito, da idéia com que os
juristas representam aquele instituto e que veio sendo trabalhada, não
apenas pelo fato histórico, mas, também, pelas locubrações, pelas investigações dos teorizadores.
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A primeira escola de jurisconsultos medievais que, naturalmente,
cogitou da noção de propriedade foi a escola dos glosadores, que representa a primeira escola de jurisconsultos trabalhando sobre o Direito Romano e não sobre os costumes. O glosador não procurava mais
do que salientar a lição dos jurisconsultos antigos, extraindo dela conseqüências que permitissem resolver novos problemas, aparecidos numa
nova situação histórica, mas, comentando o direito antigo, tinha a
preocupação da vida moderna, por consegu:nte, o seu comentário é
muito criador. O glosador não é um historiador que contempla os textos do Direito Romano, como hoje se contemplam, interessados em saber como eram; o glosador queria saber como são. Ora, trabalhando
sobre a idéia de propriedade, que se encontrava nos textos, através das
muitas regras que disciplinavam o instituto, os glosadores não chegaram, também, a formular uma definição da propriedade. Estudaram,
porém, muito, o instituto e devem-se a eles alguns progressos, neste
particular, fundamentais. Foram eles, por exemplo, que pesquisaram
bem a natureza do domínio, esse ius in re, de uma qualidade especial,
que se podia perfeitamente distinguir de outras formas de senhoria, de
conteúdo mais político. Assim, por exemplo, deve-se aos glosadores a
distinção entre o que eles chamavam o dominium proprietatis e o dominium imperii, sendo dominium imperii o domínio do príncipe, aquilo que se diria, com terminologia moderna, a soberania, e dominium
proprietatis, o direito dos proprietários, cujo conteúdo é econômico e
não político e que, portanto, deflui de um princípio jurídico diferente.
Os glosadores partiam do texto romano e os romanos, como se
sabe, encaravam muito os direitos pela perspectiva das ações, pois, jurisconsultos práticos, impressionados com a maneira por que o direito
se fazia valer em diferentes situações da vida, partiam, nos seus raciocínios, freqüentemente, dos estudos das ações, isto é, dos meios judiciais pelos quais se fazem valer os direitos. Essa não podia deixar de
ser, também, a orientação dos glosadores. Por conseguinte; era natural
que ventilassem, também, o estudo do domínio através do estudo da
ação que o protegia, a vindicatio, a reivindicação de nossos dias.
Ora, a vindica tio era concedida pelos magistrados .de dois modos:
diretamente ou utilmente. O que se chamava vindicatio utilis e que se
aplica a qualquer ação útil, era uma ação concedida não àquele que
tem um direito de propriedade, mas àquele que, por um motivo qualquer, o pretor assimilava à posição de proprietário. Uma espécie de
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analogia entre as duas situações fez com que o pretor colocasse o titular do direito numa posição hipotética de proprietário e lhe concedesse
a vindicatio. De maneira que, a vindicatio, além de ser direta, podia
ser útil, podia ser dada ao não proprietário.
E qual era o direito que se protegia com a vindicatio utilis?
Além de certas situações em que há, apenas, aquisição da posse (e
aquisição irregular), como na aquisição de boa fé sem se operarem os
efeitos translativos necessários, a vindicatio utilis dava-se para proteger
certos direitos reais muito amplos, que, por isso, se assemelhavam extremamente à propriedade, v. g. a enfiteuse, em que o enfiteuta tem
sobre a coisa, praticamente, os mesmos poderes do proprietário e só
não se diz proprietário porque acima dele reconhece um proprietário a
quem paga, anualmente, um foro, um cânon, e em caso de venda do
imóvel, paga-lhe uma percentagem sobre o preço obtido e que se chama laudêmio. Esta verdadeira situação de dono, descaracterizada apenas pelo pagamento dos foros e do laudêmio, pareceu aos romanos
merecedora de uma vindicatio, como meio de proteção e, por isso, dava-se a vindicatio utilis ao enfiteuta como se dava a vindicatio directa
ao proprietário.
Os glosadores, partindo desta observação, chrssificaram o domínio em domínio direto e domínio útil. Domínio útil é o do enfiteuta,
por exemplo, e de todo aquele que tem um direito real amplo, contanto que, acima dele, exista um outro titular, ao qual rende uma vassalagem qualquer, ouro ou coisa equivalente. Domínio direto é, aquele
em que o proprietário não reconhece um direito acima do seu, que
reúne, portanto, de uma maneira mais perfeita, aquelas características
da proprietas romana.
Esta dupla concepção do domínio, elaborada na glosa, vinha ao
encontro de uma realidade histórica característica do período medieval.
A idade média, como se sabe, está toda marcada pela instituição feudal, a qual se propagou nos diferentes países europeus e se caracterizou, fundamentalmente, pela organização de direitos superpostos sobre
a terra. Talvez a origem histórica tenha sido esta: um conquistador, ao
dominar determinado meio geográfico, submetia-o a seu domínio e repartia-o entre aqueles que o acompanhavam. Os que o acompanhavam
tomavam-se donos, mas recebiam o domínio contanto que prestassem
ao rei, que o conquistara, uma vassalagem qualquer, vassalagem que
podia consistir em mercadorias ou em serviços; em serviços militares
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ou serviços pacíficos e percentagens sobre a produção das terras, ou
até mesmo, no pagamento de simples anuidades. Aquilo era comprensível: para que o rei, efetivamente, pudesse constituir o seu poder, precisava exigir esta tutela a quem entregava suas terras por serviços prestados e dava-se, a cada um desses senhores, por sua vez, a faculdade
de fazer outro tanto com aqueles que mais de perto os seguiam e eles
podiam, então, subdividir suas próprias terras entre outros vassalos
seus, dando-lhes parte dessas terras, contanto que, cada um desses novos proprietários, pagassem a eles, ou uma anuidade, ou serviços, ou
, auxt1io militar, que era uma coisa de suma importância na organização
social e política da época.
Postas essas premissas, não havia porque parar, e cada um daqueles que recebia, por sua vez, um pedaço de terra, sujeitando-se a essa
vassalagem para com um superior, podia fazer outro desdobramento e
constituir outros casos de domínio inferior ao seu e, assim, ad infini·
tum. Esta era uma característica da propriedade feudal.
Cada um desses indivíduos, que dominava uma determinada área
territorial, sujeitando-se a prestar um serviço ou determinados bens a
um proprietário superior, era proprietário, era titular de um ius in re,
não era um arrendatário, não era um locatário daquela área; tinha um
direito perfeito, que transmitia na sua sucessão hereditária com as mesmas características de um domínio. Estava obrigado, apenas, a reconhecer acima de si, um domínio eminente, que vai superpondo-se em
graus consecutivos até atingir a cúpula, que era o domínio do rei, o
dominium eminens, que tinha o rei sobre todas as terras sujeitas à
sua coroa.
Esta estrutura do feudalismo é, como se está vendo, incompatível com o verdadeiro conceito romano do domínio. Aquela exclusividade do domínio, aquele poder de excluir quem quer que seja da sua
coisa, aquela independência do senhor de um bem, que são notas essenciais à caracterização da propriedade romana, desapareceram por
completo numa época em que, pelo contrário, todas as terras pertencem necessariamente a um senhor, cujo mandato é, também, mais político que econômico e cujo domínio se presume, se não há provas de
qualquer desmembramento feito na propriedade, o que a praxe medieval exprimia numa máxima: nulle te"e, sans seigneur.
Que domínio era esse? Como se poderá chamar esse domínio,
que está sujeito a um tributo, a um proprietário superior? Eis o domí106

nio para o qual vinha adequada a expressão domínio útil, elaborada
pela glosa que, justamente, a tirara da enfiteuse, instituição de origem
histórica totalmente diversa do feudalismo, mas de estrutura prática
muito semelhante, de modo que, na terminologia medieval, o domínio
passou a ser útil ou direto. Se bem que o feudalismo tenha se tornado, sobretudo em certos países, a forma dominante da propriedade, o
rei, enfeudando as terras a um senhor feudal que, por sua vez, a enfeudava a outro senhor e assim por diante; se bem que essa fosse a estrutura típica da época, ao lado da propriedade desdobrada, útil, subsistiam, em muitos casos, propriedades independentes, propriedades para as quais só se podia aplicar a expressão domínio direto, porque, na
verdade, não dependiam de nenhum título superior ao do proprietário-.
Muitas circunstâncias históricas contribuíram naquela formação da sociedade medieval, para fazer subsistir, lado a lado, os dois grandes tipos de propriedade.
Na tradição luso-brasileira se distinguem os dois tipos de propriedade: esta que se 'chama propriedade feudal, propriedade superposta,
catacterizada pelo domínio útil, e a outra, que se chama propriedade
alodial. Alódio é a denominação tradicional para indicar o bem que
não se encontra sujeito a nenhuma superposição de domínio, o bem a
respeito do qual existe um título de propriedade independente, segundo o modelo romano. Eis aí, portanto, como se estrutura a propriedade no período medieval, sob a dupla influência dos fatos históricos,
que conduziram ao feudalismo, e das doutrinas elaboradas pelos glosadores.
O período seguinte, que antecede à floração dos grandes jurisconsultos do Renascimento, é o período conhecido, geralmente, como
período dos post-glosadores ou dos comentaristas. Cientificamente falando, essa época é uma fase de decadência porque os comentaristas ou
post-glosadores já estavam muito mais distanciados da pureza do Direito Romano d9 que a glos11. A glosa se fazia sobre o texto romano e o
comentário se fazia, geralmente, sobre a glosa, de maneira que, considerando o trabalho científico dos post-glosadores, encarados sob o ponto
de vista da pureza dos seus conhecimentos de Direito Romano, já se
encontra neles uma mais alta dinamização, o que vale dizer, uma menor abundância de conhecimentos das fontes e um maior poder de
desviar a lição dos jurisconsultos antigos do seu verdadeiro sentido, para adaptá-la às situações novas.
107

É, entretanto, à escola dos post-glosadores que se deve a definição de propriedade, tal como depois se transmitiu, com alterações sucessivas, mas não essenciais, a todo o direito ocidental. Essa é a definição de Bártolo, o qual assim conceituava a propriedade: dominium
est ius de re corporalis per fecta disponendi nisi lex prohibeatur (domínio é o direito de dispor de um modo completo das coisas corpóreas, salvo naquilo que for proibido pela lei).
Costuma-se dirigir muitas críticas a esta definição, dizendo que
ela não exprime a verdadeira situação da propriedade na época em que
Bártolo a escreveu, pois ainda escrevia em plena multiplicidade do domínio medieval e é evidente que, em sua defmição, está procurando
definir aquele tipo de domínio predominantemente justiniano, o qual
.encontrava nas fontes. Mas a grande importância da definição de Bártolo não está no seu valor dogmático da época em que foi concebida,
está na sua positividade, .está na influência histórica que exerceu sobre os estudos posteriores, dirigidos ao conceito de propriedade, os
quais não mais abandonaram a maneira bartolina de encarar este conceito e de lhe definir o conteúdo.
Desde logo, notem-se certos elementos da defmição, que a análise revela. Primeiro: a coisa corpórea. Bártolo sentiu que a tradição
romana induzia a coisa corpórea como objeto necessário do domínio
e essa foi uma idéia que se estabeleceu definitivamente na doutrina.
do direito das coisas, só vindo a sofrer urna contestação quando,
pela concepção da chamada propriedade intelectual, se teve de conceituar como direito de propriedade o direito de autor sobre criações
do seu pensamento. Mas, ainda aí, poderá ser visto quando se estudar
esse assunto, que a exceção admitida na res corporalis como objeto
do domínio, não leva a afirmar o contrário, a afirmar que a coisa incorpórea pode sempre ser objeto de domínio e não há· mal em esclarecer-se desde já esse aspecto. Entre as coisas incorpóreas, distinguem-se
aquelas que consistem em verdadeiros direitos e que são as coisas que
os romanos chamavam de incorpóreas, como, por exemplo, o direito
de servidão, de crédito, de penhor, etc., e as coisas que não são direitos, mas são bens imateriais, são criações do espírito, são bens
que não se podem tocar, que não podem cair debaixo de apropriação
dos sentidos, só. caem debaixo da apropriação da inteligência. Esses
últimos bens, que só impropriamente se chamam incorpóreas, são os
que podem ser objeto de domínio, no direito civil; aqueles outros, os
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que consistem em direitos e que são coisas incorpóreas propriamente
ditas, esses jamais podem ser objeto de domínio, porque isso levaria
a confundir a noção de domínio com a noção de titularidade de qualquer direito. Volte-se à definição de Bártolo.
Segundo: é esta expressão ius disponendi. Bártolo empregava
a expressão com uma grande latitude, abrangendo não só os atos que
hoje se chamam atos de disposição, atos que põem fim ao direito, como abrangendo, também, atos de simples utilização, o uso e o gozo.
Isso, porque, Bártolo exprimia com a expressão ius disponendi toda a
senhoria sobre a coisa, tudo que constitui o conteúdo, o aspecto interno do direito de propriedade.
Terceiro: deve-se realçar, fmalmente, em sua definição, aquela
frase final nisi lex prohibeatur. Aí está uma conquista importante do
conceito de propriedade, que se deve a Bártolo. Esta idéia, de que a
essência da propriedade não se compromete com as limitações criadas
pela lei, que traça esta fronteira ao ius disponendi pela necessidade
que há de harmonizar um poder tão absoluto com os interesses da
convivência social. Desde logo, sob a influência dessa idéia, sairiam do
âmbito da propriedade muitas formas de dominação da coisa que o
direito medieval conheceu e que se caracterizava pela falta de libertas
disponendi. Esta liberdade de dispor, muitas vezes, estava comprometida, não porque a lei criasse limites a ela, mas porque a lei sujeitava
a liberdade de dispor do proprietário, a um outro senhorio, e nesses
casos, que os jurisconsultos antigos freqüentemente confundiam com a
propriedade, compreendeu·se que não se devia mais ver nenhum domínio. Um dos comentaristas, o conhecido Jazão, dedicou a este estudo
algumas páginas que são reputadas muito importantes.
Na época do Renascimento, a influência da definição de Bártolo
se fez sentir, por igual, no trabalho dos jurisconsultos e dos filósofos,
daqueles filósofos que constituem a chamada escola do di~eito natural.
Cujácio, por exemplo, cujo nome domina a ciência jurídica do Renascimento, estudando a propriedade, reporta-se ao- conceito de Bártolo,
ao qual faz, entretanto, um acréscimo importante: além do ius disponendi, que Bártolo evidenciara como conteúdo do domínio, Cujácio fez questão de acrescentar et facultas vindicandi, a faculdade de reivindicar, a faculdade de tomar a coisa daquele que, Injustamente, a
detém, e hoje, quando se abre o CMigo Civil; no seu art. 524, se vê
a lei assegurando ao proprietário o direito de usar, de gozar e de dis109

por de seus bens e de reivindicá-los do poder de quem quer que, injustamente, os possua, o que se encontra são os elementos da definição de propriedade, como elaborada nesta fórmula de Cujácio. Reclamar a coisa do poder de quem, injustamente, a possui, é a facultas
vindicandi; o usar, gozar e dispor é o ius disponendi.
Todas essas defmições que, no pensamento dos juristas da escola
dos comentaristas e, até mesmo, dos juristas posteriores, tinham fundamento no texto romano, foram examinadas pelos filósofos jusnaturalistas, os quais lhes deram vm novo fundamento, a ratio essendi. Os
jusnaturalistas, como se sabe, representam, na história do pensamento
jurídico, uma revolução importantíssima. Não se trata de saber o que
é propriedade para os romanos; não se trata mais de saber o que é a
posse ou o que é o contrato, o que é o implemento ou o inadimplemento das obrigações, como faziam os juristas antigos, que se reportavam ao direito romano procurando saber como essas instituições se
configuravam nos textos; não se trata mais disso. Trata-se de procurar
na razão o fundamento das instituições jurídicas, desinteressando-se
os filósofos do direito natural do aspecto que tiveram no Direito
Romano.
O estudo que Grotius34 e outros filósofos do. direito natural
fizeram do instituto da propriedade vem demonstrar que essas características do domínio são as características essenciais do instituto.
Qualquer que tenha sido a experiência romana, não podem conceber
um domínio que não se caracterize por estes elementos: por este ius
disponendi e por estas limitações oriundas da lei, exigidas para que os
direitos de propriedade possam existir sem conflito. É interessante
notar que nessa época generalizou-se na ciência jurídica uma fórmula
do direito de propriedade cujos autores não se conhecem, e, entretanto, esta fórmula é a mais afortunada, sendo a que, de fato, consegue
se espalhar mais nos espíritos. Ela não é diversa daquela de Bártolo,
mas testemunha, de um lado, a necessidade de aprimorar mais aquela
noção do ius disponendi, e de outro, esta pequena mudança de posição intelectualista que vai entre os juristas voltados para o Direito Romano e aqueles voltados para o direito natural. A fórmula é esta:
dominium est jus utendi, fruendi et abutendi re sua, quatenus iuris
ratio patitur.
34.
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De iure bel/i ac pacis, publicado pela primeira vez em 1625.

É muito importante considerar-se a transformação que esta fórmula contém. Primeiramente, em lugar da expressão ius disponendi,
encontra-se esta outra: ius utendi, fruendi et abutendi; depois, em lugar da expressão nisi /ex prohibeatur, encontra-se esta outra: contanto
que a ratio juris a possa sofrer. Vê-se que, em lugar das limitações legais, para as quais acenava o jurisconsulto medieval, surge, agora, uma
limitação de ordem racionalista: os limites que a própria razão jurídica
impÇ)e àquela faculdade. O que existe aí é a acomodação do conceito
de Bártolo às novas condições do espírito, da mentalidade jurídica.
Mas é interessante saber que, nessa época, o sentido que se dá à expressão ius utendi et abutendi é exatamente o sentido de Bártolo, o
sentid9 de ius disponendi, e aí, positivamente, não se encontra uma
opinião unânime. Os juristas, principalmente os mais antigos, atribuem
a essa expressão uma perfeita equivalência. Já os juristas filósofos são
um pouco mais largos, dando à expressão ius abutendi o sentido realmente de abusar, o que se pode compreender através dos exemplos
com que ilustram o conceito: queimar a própria coisa, afundar o
próprio navio, quer dizer, atos que revelam o direito de passar além
dos limites do uso, criando para a coisa situações contrárias até mesmo à sua finalidade, à natureza social de sua utilização, de modo que
são atos de abuso, no sentido de que são atos que contrariam a utilidade natural da coisa.
Deve-se compreender que se está na época do individualismo jurídico, na época em que toda concepção filosófica dominante nos
autores procura render o maior obséquio à onipotência da vontade
individual e fazer do titular, do sujeito, algo que não encontre contraste para seu arbítrio, a não ser no próprio interesse, e o único limite
para este ius abutendi, na concepção dos jurisconsultos individualistas
da época, é a ratio juris, que se acrescenta à definição popular da propriedade como um verdadeiro limite à senhoria do titular. Só está,
portanto, limitado pela razão, razão da qual é o titular o verdadeiro
julgador, pois que, de outro modo, não se compreende a preferência
pela expressão ratio em lugar da expressão /ex, a qual seria o limite
racional imposto pela coletividade. Nas épocas posteriores, entretanto,
vê-se o ius disponendi ser, com freqüência, identificado ao ius utendi et abutendi. Pothier, no seu famoso Tratado do Direito da Propriedade, assim se exprime a respeito da propriedade: este direito de propriedade deve definir-se como o direito de dispor a seu gosto de uma
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coisa sem, contudo, lesar o direito alheio ou as leis, e acrescenta:
ius de re corporale disponendi ou ius utendi et abutendi. Quer dizer,
identifica as suas expressões como sinônimas, como duas maneiras de
exprimir o mesmo conteúdo.
Quando se aproxima do século XIX e da codificação napoleônica, que, como se sabe, abre a história jurídica contemporânea, 35 ainda
. se encontra o sistema de propriedade praticado, todo ele, inçado de
medievalismo. As formas superpostas de domínio, os privilégios inerentes às terras e, sobretudo, os deveres jurídicos que se lançavam sobre
alguém que quisesse participar da propriedade da terra, criavam uma
situação de ·fato extremamente distanciada daquela concepção teórica
que, desde Bártolo até o século XIX, se vinha tornando o conceito
tipo do direito de propriedade. Este conceito estava nos autores, mas
o que ainda estava nos fatos era a organização dominical variada, daquele mesmo passado medieval que organizava a propriedade como espelho da própria organização da sociedade, e criava, portanto, entre os
homens, vínculos pessoais de que o domínio era a expressão. Todo o
grande movimento inçiividualista que enfeixa a. revolução francesa, não
podia deixar de golpear de morte este estado de coisas para admitir
a concepção individualista de propriedade, aquela concepção que
vinha de Bártolo, através de Cujácio até às obras de Pothier. É, portanto, uma revolução que, do ponto de vista da organização da propriedade, objetiva a realização daquele instituto que, já elaborado teoricamente, estava ainda muito distanciado da verdadeira organização
histórica que se surpreende para o domínio.
Foi esse o sentido de toda a revolução da propriedade esposada
pelo Código de Napoleão. O Código de Napoleão golpeou de morte inclusive a estabilidade da grande propriedade territorial nos países onde
teve vigência com o seu sistema sucessório, com seu método de partilhas que fragmentou a propriedade, destruindo aquela continuidade
familiar, morgadias, etc. Assim, também na própria estrutura da propriedade introduziu este conceito único, aquele que a ele pareceu
ser o conceito romano, mas que, na verdade, era o conceito indivi-

35. Sem desprezar-se, naturalmente, o trabalho dos pandetistas, a partir do último quartel do século XVIII. Foram dois fenômenos, por assim dizer, sincronizados.
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dualista da propriedade, elaborado pelos comentaristas, pela escola
do direito natural, pelos juristas posteriores. É o seguinte o texto do
Código de Napoleão sobre a propriedade: La propriété est /e droit de
jouir et disposer des choses, de la maniere la plus absolue, pourvue

qu 'on n 'en [asse pas un usage prohibé par /es lois ou par /es reg/ements.
Todos os elementos tradicionais da definição estão contidos no
texto napoleônico. Em primeiro lugar, /e droit· de jouir et de disposer des choses, de la maniere la plus absolue.
Tem sido muito condenada a expressão de la maniere la plus
absolue, porque, de fato, é um· pouco pleonástica, mas ela se explica
porque aquilo estava justamente vindo opor-se a uma organização da propriedade em que, freqüentemente, a liberdade de dispor estava comprometida pelos vínculos pessoais. Jovir et disposer, os dois aspectos
que, na expressão dos jurisconsultos antigos, no início estavam separados, já nesse momento se reúnem como duas fases do mesmo conceito. ". . . pourvue qu 'on n 'en [asse pas un usage prohibé par les
lois ou par /es reglements", é a ressalva clássica, introduzida por Bártolo e incorporada ao direito de propriedade para sempre.
No código italiano a definição de propriedade é a do código
napoleônico, palavra por palavra. No alemão, já outros fatores de
ordem teórica influíram. O código alemão, como se sabe, é o herdeiro
das grandes elaborações doutrinárias dos pandetistas e procura defmir
a propriedade no seu duplo aspecto, interno e externo, de ~arte que,
para ele, o direito de propriedade se define pela exclusão de quem
quer que seja das utilidades da coisa.
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CAPITULO VII
A PROPRIEDADE NO DIREITO BRASILEIRO
Propriedade plena e limitada. Propriedade mobiliária e imobiliária.
Propriedade resolúvel. Propriedade inalienável.
Direito à propriedade.
A instituição do direito de propriedade no nosso direito positivo
foi alçada ao plano constitucional e vem da Constituição Federal de
1937, que em seu art. 122, n? 11, prescreve: a Constituição assegura
aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à liberdade,
à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: o direito
de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade
pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os seus limites
serão os definidos nas leis que llie regularem o exercício.36
Vê-se pelo artigo que se acaba de ler, que o direito de propriedade, tal como se concebe, não pode ser retirado pelo Estado a ninguém. É condição essencial que preceda a esse ato a indenização, depois de ter sido exarado, normalmente, mediante um decreto especial,
que aquela desapropriação se impõe por motivo de utilidade pública.
Todo ato administrativo, portanto, e até mesmo toda lei ordinária,
que tollia a alguém a propriedade particular sem fazer a indenização
correspondente, está inquinado do vício de inconstitucionalidade. Se
é ato administrativo, pode ser anulado; se é lei ordinária, não deve ser
aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que o direito de

36. Vigorava, então, a carta política de 10 de novembro de 1937, outorgada
'em substituição à Constituição de 16 de julho de 1934.
Sobrevindo a Constituição promulgada a 18 de setembro de 1946, discipli·
nou a matéria concernente à declaração dos direitos e garantias individuais em
seu art. 141, sendo o § 16 correspondente ao que figura no texto acima. Na
Constituição hoje em vigor - Constituição Federal de 1967, com a Emenda
Constitucional n~ 1, de 17/10/69 -, o dispositivo equivalente é o art. 153, § 22.
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propriedade figura entre aqueles que a Constituição protege por considerá-lo uma das instituições civis básicas dentro da estrutura social.
Outro ponto em que se deve colocar a atenção no preceito constitucional é o que diz respeito à indeterminação do conteúdo deste
direito.
Viu-se que o legislador constitucional assim se expnmtu: o seu
conteúdo e os seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício. Por conseguinte, o preceito constitucional não é tão
rígido que se tenha apegado a este ou aquele aspecto do domínio,
para erigi-lo em princípio constitucional. O direito de propriedade
pode variar; o legislador pode regulá-lo de muitos modos; pode alargar ou restringir os poderes dos proprietários, pode sobretudo traçar
limites muito largos, impostos pelo bem comum.
Pode-se dizer que a primeira restrição e a mais genérica a que o
direito de propriedade está sujeito é a submissão do direito do proprietário ao interesse da coletividade. Corresponde ao individualismo
jurídico a concepção de um direito de propriedade absoluto que se
sobrepõe mesmo ao interesse da coletividade, não admitindo para si
outra medida, senão o ÍI}teresse do proprietário. Essa não era a concepção romana, essa não é senão a concepção filosófica individualista
do direito de propriedade, que talvez não tenha tido uma expressão
legislativa completa em nenhuma época, em nenhum sistema. Sempre
se sentiu que o direito de propriedade, considerado como um poder
absoluto, comprometia a convivência social, por isso que importava
em reconhecer a alguém poderes que, eventualmente, poderiam erguer-se contra os interesses mais legítimos de todos. No que, porém,
o direito tem evoluído e, pode-se dizer, de uma maneira constante,
é em reconhecer cada vez mais uma submissão mais completa do direito de propriedade a esse interesse coletivo. As leis ordinárias é que
vão exprimindo isso que se poderia chamar a maior compreensão do
direito de propriedade.
Observando-se no começo do século XIX as leis que comprimem o interesse do proprietário em benefício da coletividade, ver-se-á
que são em muito menor número e intensidade do que as que se
encontram nos dias de hoje, e é essa mesma compreensão da propriedade particular, talvez, o aspecto predominante daquilo a que se chama
a socialização do direito, o predomínio cada vez maior do interesse
social sobre o individual nos institutos jurídicos.
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A Constituição brasileira de 1934 tinha chegado mesmo a engu
em parte integrante do preceito constitucional essa submissão do direito do proprietário ao interesse coletivo, dizendo, no seu art. 113,
que o direito de propriedade devia ser exercido respeitando o interesse social ou coletivo.
Além de estar defmida na Constituição, a propriedade figura no
Código Civil, que lhe dedicou o seu art. 524, onde se lê, que a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens,
e de reavê-los do poder de quem quer que, injustamente, os possua.
A propriedade literária, científica e artística é regulada conforme as
disposições de capítulo específico do título que trata da propriedade
em geral.
O legislador brasileiro não quis dar defmição de propriedade,
como aquelas que se encontram em alguns códigos europeus. Preferiu, apenas, enumerar, em traços gerais, os poderes do proprietário,.
aquilo que se poderia chamar, não a definição, mas o conteúdo da
propriedade, aquilo que decorre, quando se estabelece em nosso favor
um título de domínio. É claro que se pode encontrar neste conteúdo
a expressão analítica do conceito de propriedade. Viu-se que esses
poderes enumerados para o proprietário exprimem, precisamente, aquela senhoria absoluta sobre a coisa, que é o aspecto interno do seu direito, e aquela faculdade de excluir qualquer pessoa das vantagens
da coisa; de repelir a ingerência alheia, que é o seu aspecto externo,
por onde este direito mais facilmente revela a sua categoria de direito
subjetivo.
Considere-se agora esse conteúdo, analisando mais de perto os
poderes que a lei confere ao proprietário. Um grar1de jurisconsulto já
tinha observado que os direitos do proprietário, os poderes que para
ele nascem da condição de proprietário por natureza, não são passíveis de uma enumeração. A primeira dificuldade de enumerá-los é material: corre-se sempre o risco de esquecer, no elenco, alguma coisa
que o proprietário também pode fazer; corre-se o risco de ser incompleto tia tentativa de uma enumeração de todos os atos jurídicos ou
lícitos de conduta que o proprietário pode praticar. Mas a dificuldade não é, apenas, esta; a dificuldade é conceituai.
Os direitos do proprietário são, por defmição, indefinidos em
número, são passíveis de se acrescerem de outros, ao sabor das utilidades da coisa e da fantasia do dono, de maneira que, tentar-se uma
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enumeração dos poderes do proprietário, significaria admitir que esses
poderes tivessem um conteúdo fixo, quando, na verdade, a senhoria é
onímodo, ela apresenta novos aspectos, novas formas, que ninguém
pode prever, porque as próprias circunstâncias da vida econômic.a sugerem novidades. Entretanto, o que se pode, é, tomando os atos que
os proprietários praticam normalmente, agrupá-los, formando ramos
homogêneos e, aí, voltando-se àquela enumeração que vem de uma
definição tradicional, o direito de usar, gozar e, hoje, se diz dispor,
em substituição ao abutendi de que falavam os antigos.
Dentro dos atos de uso agrupam-se todos os que dizem respeito
à utilização da coisa, isto é, à percepção de sua utilidades.
Dentro dos atos de gozo agrupam-se todos aqueles que se referem às utilidades engendradas pela coisa, mas materialmente distintas
dela.
Dentro dos atos de disposição agrupam-se todos aqueles que dizem
respeito ou à eliminação, ou a constituição de direito sobre a coisa,
de caráter real ou pessoal, mas em favor de terceiro.
Comece-se por esta diferença clara entre atos de uso e gozo.
Já se teve uma noção perfeita e sabe-se, com exatidão, o que são os
frutos ou produtos da coisa, considerando fruto o que a coisa produz
regularmente e produto, o que ela produz esporadicamente. Os frutos
podem ser civis ou naturais, conforme a coisa os produza em virtude
de suas próprias qualidades físicas ou em virtude de uma situação jurídica criada pelo homem. O fruto civil é sempre criado por uma situação jurídica como, por exemplo, quando se aluga uma casa e se
percebem, então, os aluguéis, que são frutos civis, ou quando se dá a
coisa em enfiteuse e se percebem, então, os foros; é sempre uma situação jurídica que os engendra, e os frutos naturais são engendrados
pela própria força da coisa. Entre eles distinguem-se os puramente naturais e os industriais, fazendo entrar, nestes últimos, a contribuição
da força do homem.
Todas as vezes em que os atos de utilização recaem sobre um
fruto ou produto, está o proprietário no domínio do poder de gozo;
todas as vezes em que recaem sobre a própria coisa, está ele no domínio do poder de uso. Quanto aos atos de disposição, a enumeração
dada já é concludente; eliminar. destruir, alienar, são atos que se
incluem dentro da amplitude deste poder. Que são esses atos ou poderes que freqüentemente se designam cqm o nome de direito? A cada
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passo se diz que o proprietário tem o direito de usar, o direito de
gozar ou de dispor de sua coisa. São direitos subjetivos, no sentido
próprio do termo? ~ claro que não. Direito subjetivo é, apenas, o de
propriedade, caracterizado _pelo dever jurídico de não se imiscuírem
na esfera de deliberação do proprietário. Quando se fala em seu direito de uso, qual é o dever jurídico que a ele corresponde? ~ esse
dever de abstençã'o geral. Quando se fala em seu direito de gozo, qual
o dever que a ele corresponde? ~ o mesmo; quer dizer, o dever é único, forma um contínuo defronte dos atos do proprietário. Todos
esses poderes, todos esses direitos, no sentido usual da palavra, que
se reconhecem ao proprietário, não são senão faculdades jurídicas inerentes a seu direito subjetivo e que, por isso mesmo, muito esclarecem
sobre as generalidades dos direitos reais. Quase sempre os direitos reais
são direitos subjetivos, que se apresentam, segundo a pitoresca imagem
de Biaggio Brugi, como um cacho de faculdades jurídicas. Quando o
direito entra em lesão, é ele que reage, nã'o a faculdade jurídica, pois,
como se sabe, a faculdade jurídica não é passível de lesão. Quando
porém alguém se comporta como proprietário, sempre o está fazendo
através de uma das faculdades inerentes ao dirc:ito.
Quem pode ser sujeito do direito de propriedade? Pode-se dizer
que é toda pessoa natural ou jurídica. E isso que hoje parece quase
uma tautologia, representa uma das mais profundas revoluções políticas operadas ao longo da história dos povos. A propriedade, ao deixar
de ser privilégio de algum\ e tomando-se acessível a 1todos, passou a
representar, precisamente, uma das conquistas mestras do individualismo
jurídico, um dos valores incorporados à civilizaçã'o pelo grande movimento liberal do século XVIII e começo do XIX. Pode-se dizer que o
ponto de partida, aquilo que se encontra no Direito Romano talvez estivesse mais próximo da latitude que hoje se confere ao direito de
propriedade, do que os séculos intermediários. Foi ao longo da idade
média e dos tempos modernos que se conheceu,_ em matéria de propriedade, o regime da assimetria social. A propriedade começa como
um privilégio ligado a determinadas classes ou, então, a determinados
privilégios nacionais.
Entre os romanos o domínio era exclusivamente accessível ao cidadão, mas, talvez, em todas as épocas do Direito Romano, se tenha reconhecido que havia uma propriedade entre os nã'o cidadãos, uma propriedade do direito das gentes, embora não se encontre deste instituto
uma regulamentação dos jurisconsultos.
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Ao longo da idade média, a propriedade ficou toda ela vinculada ao privilégio de classe e ao privilégio regional. Nos tempos modernos mesmo encontram-se numerosíssimas limitações. Basta que se pense no caso de morte civil. A morte civil, que golpeava a pessoa física,
tirando-lhe o patrimônio e, por conseguinte, tomando-a incapaz para o
direito de propriedade e, com relação às pessoas jurídicas, o conhecido
caso das chamadas entidades de mão-morta. Em todos esses casos destruía-se a capacidade para o domínio e, por conseguinte, estava-se no
campo da assimetria do instituto.
Hoje, pode-se dizer, a accessibilidade ao domínio é reconhecida,
em princípio, a todas as pessoas. Somente podem ser apontadas duas
classes de restrições: a primeira diz respeito às pessoas jurídicas, às
pessoas de direito público externo, que não podem adquirir o domínio, senão dentro de determinados limites estabelecidos pela lei; a propriedade imobiliária, da pessoa de direito público externo, está limitada
ao edifício essencial ao funcionamento das suas representações diplomáticas. Outra restrição diz respeito aos estrangeiros em geral, e referese· àqueles bens ligados a atividades econômicas que a Constituição
houve por bem nacionalizar. São medidas de defesa política, cuja ratio
legis pertence ao estudo do direito público e que repercutem no campo do direito civil apenas como capacidade para aquisição do domínio.
O estrangeiro é, assim, incapaz para a-aquisição do domínio de navios
destinados à navegação de cabotagem, 37 é incapaz para aquisição de
minas, de bancos de depósito, de companhias de seguro, de companhias de navegação, de empresas jornalísticas e é, também, incapaz da
aquisição do domínio útil dos terrenos de marinha, salvo autorização
especial, bem como, uma série de outras atividades que, em última
análise, se prendem ao exercício da propriedade.
Agora é oportuno ver-se o objeto sobre o qual pode recair a
propriedade. A tradição romanística, muito grata ao direito franco-italiano, inclina-se a submeter à propriedade apenas as coisas corpóreas.
Não foi outra a orientação segilida J>elo código alemão, mas o Código
Civil brasileiro, neste particular, admitiu um~ tese muito mais larga. As

37.
Segundo o texto da carta política de 10 de novembro de 1937, mantido,
em seu fundamento, na Constituição em vigor (Emenda Constitucional n? 1, de
1969, art. 173, capítulo e § 1?.
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características do direito de propriedade, na verdade, excluem as coisas
corpóreas, mas não todas. Excluem, apenas, aquelas que, no dizer da
escola, consistem em direitos. As coisas incorpóreas podem se apresentar divididas em dois grupos. No primeiro, colocam-se as coisas que
consistem em direitos: um crédito, uma servidão, uma hipoteca. São
coisas incorpóreas, consistem em direitos, e como coisas incorpóreas
figuram em nosso patrimônio, mas há, também, coisas incorpóreas que
não consistem em direitos e que assim são denominadas apenas porque
têm existência meramente intelectual, são produtos de nossa mente,
poder-se-ía dizer, são entes. da razão. Não tendo uma realidade física,
não se podem classificar entre as coisas corpóreas, talvez se possam
chamar, simplesmente, de coisas imateriais. Estão neste caso o nome,
a marca de fábrica, a marca de indústria, o modelo industrial, as obras
concebidas pela mente, de índole literária, artística ou científica. Todos esses casos existem; apenas não existem materialmente; sua existência é imaterial e, de duas uma: ou se classificam entre as coisas
corpóreas, ou entre as incorpóreas, confome se queira guardar a pureza
maior de uma ou outra classificação. O mais lógico é que sejam consideradas incorpóreas, sendo que, positivamente, a palavra corpórea está
ligada à existência sensível da coisa. As coisas imateriais são, perfeitamente, passíveis de direito de propriedade. Realmente, pode alguém
comportar-se em relação a elas como senhor; a vontade pode ser-lhe
determinante sobre todos os seus aspectos e aí se tem o lado interno
do domínio, assim como pode excluir quem quer que seja de participar de suas utilidades, de maneira que o direito de propriedade, nesse
caso, se faz sentir na sua inteireza conceituai, embora se tenha de reconhecer que a natureza mesma destas coisas impõe ao direito, assim
constituído, certos limites que a muitos juristas parecem suficientes para desnaturar o domínio e que, a outros, parecem meramente acidentais. Disto mais de perto se cuidará quando forem considerados os
bens imateriais. Por ora, apenas convém acentuar que, no sistema de
nosso diretto, as coisas incorpóreas caem debaixo do direito de propriedade, conforme se lê no art. 524, § único, segundo o qual a propriedade literária, científica e artística será regulada conforme as disposições do capítulo VI deste título.
Importa não ser esquecido que, de direito de propriedade não se
pode falar com relação às coisas que consistem em direito. Ninguém
pode dizer que é proprietário do crédito, da locação, do usufruto, etc.
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Em relação a essl!s direitos o que se tem é a simples titularidade. Se
se começa a falar em propriedade do contrato de usufruto, de locação,
etc., então, se está confundindo esse conceito e chamando de proprietário a todo aquele que é titular de um direito, o que os romanos faziam com a palavras dominus, quando diziam dominus proprietatis, do·
minus locationis, para ·indicar, apenas, o titular da propriedade, da locação, mas, entre nós, o crédito tem um titular e somente este é que
se chama de proprietário. Uma exceção há de ser aberta com relação
ao papel de crédito. Como se fala freqüentemente em proprietário do
crédito, é bom lembrar-se de que o fato já foi suficientemente explicado, quando se mostrou que o papel de crédito tem, como uma de
suas características, a de oferecer ao direito de crédito uma certa corporificação. No título o crédito se incorpora de tal maneira que não
se pode fazer uma distinção entre o titular do crédito e o proprietário
do papel.
Agora, a diferença entre a propriedade plena e a limitada. Sempre que sobre um bem incide, além do direito de propriedade, um outro direito real, diz-se que a propriedade está limitada. É claro: o direito real, sendo um direito sobre a coisa e exercendo-se contemporaneamente à propriedade, destrói, numa certa medida, aquele exclusivismo, que corresponde à posição do proprietário. Pode o proprietário
excluir todas as pessoas de qualquer ingerência sobre a coisa que lhe
pertence, mas se uma dessas pessoas tem sobre ela uma servidão, por
exemplo, tem de tolerá-la, e porque está obrigado a tolerá-la diz-se,
então, que o seu direito de propriedade é limitado. Quando não incide
nenhum direito real sobre coisa que está na propriedade de alguém,
diz-se que esta propriedade é plena. Quando incide, paralelamente, o
direito de propriedade e um outro direito real, diz-se que a propriedade é limitada, restrita, ou menos plena,. e o titular do direito real, diz.
se que tem um direito real na coisa alheia, um ius in re aliena.
Costuma-se apresentar a limitação do domínio como um desmembramento dos poderes do proprietário. Encontra-se isso na maioria
dos autores do direito das coisas, mas só se deve dar a essa idéia do
desmembramento um valor didático, não tendo nenhuma importância
dogmática, mas, como facilita a assimilação do tema, é recomendável
segui-lá Os ptJderes do proprietário são os de usar, gozar e dispor. Os
direitos reais sobre coisa alheia, costuma-se dizer, são desmembramentos desses poderes. O ponto de partida desta_ idéia está em que, no
122

usufruto, o proprietário fica sem o uso e o gozo, permanecendo somente com a disposição, então se diz que no usufruto o domínio se
desintegra e o proprietário perde o uso e o gozo, que passam para o
usufrutuário. Experimente-se, agora, se não se encontram casos semelhantes com outros direitos reais. A servidão é a intromissão de alguém nas utilidades de uma coisa, então, pode-se dizer que a servidão
é um desmembramento do uso, não total, mas parcial. Se o desmembramento for total, o direito real que se constitui é o direito real de
uso. Um desmembramento de gozo, ficando nas mãos do proprietário
o uso e a dispo~ição, também existe, não sendo constituído senão sobre imóveis; é o caso da renda real ou renda expressamente constituída sobre imóveis, que é um dos direitos reais enumerados na lei. Existem numerosos outros casos.
O domínio se presume ilimitado, pleno, até prova em contrário.
Quem prova a propriedade, provou, assim, a sua plenitude. Se há alguém que se declara titular da servidão, usufruto ou qualquer que seja,
deverá provar esse direito, para que se destrua a presunção de plenitude, que a lei criou em favor do domínio.
Veja-se o que se chama propriedade resolúvel. É aquela que está
submetida a termo ou condição resolutivos. Um exemplo é o pacto de
retrovenda. A propriedade de quem compra com pacto de retrovenda
é uma propriedade resolúvel. Outro exemplo se tem nos fideicomissos38, que são cláusulas introduzidas num ato de última vontade e que
determinam a extinção da propriedade de um em favor de outro, sem
que o bem passe das mãos de um para outro, segundo as regras .da sucessão.
Outro caso é o da propriedade inalienável. A propriedade é inalienável todas as vezes em que, nos atos gratuitos, se ponha como cláusula a inalienabilidade. A propriedade inalienável constitui uma restrição à exclusividade do domínio. É uma propriedade em que os poderes do domínio estão indiscutivelmente limitados pelo fato de se não

38. Quase sempre há muito quem confunda fideicomisso com usufruto, e, não
raro, embora, na declaração de última vontade, se fale em usufruto, o caso é de
fideicomisso. A distinção básica é simples: no usufruto, há dois sujeitos na rela·
ção jurídica, os quais consistem, ainda que distintos, sendo os direitos; no fideico·
misso, há também ·dois sujeitos, mas não consistem, pois são sucessivos.
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poder dispor da coisa. Se dispuser, se alienar a coisa, a alienação é nula e há de ser repristinada. Que dizer do caso em que duas pessoas,
num ato de compra e venda, convencionam a inalienabilidade da coisa? Focalize-se bem o exemplo: uma pessoa vende a outrem um bem
móvel ou imóvel e ambas convencionam então, na compra e venda,
que o comprador não alienará aquilo que comprou. Que a propriedade
que ele assim adquiriu é alienável, está claro; a convenção não tem
força de criar inalienabilidade. Se, porventura, o comprador alienar a
coisa, a alienação é válida, não poderá ser atacada de nulidade.
Diz-se, então, que este !'acto é inoperante? Claro que não, mas
só opera seus efeitos na esfera do direito das obrigações: constitui uma
obrigação de não fazer que, sendo descumprida, dará lugar às perdas e
danos. Se, porém, a inalienabilidade fosse imposta numa cláusula testamentária, então ela operaria seus efeitos na esfera dos direitos reais, e
a propriedade que assim se adquire é uma propriedade inalienável.
Veja-se a diferença entre a propriedade móvel e a imóvel. A rigor, o direito de propriedade é uno. Um só conceito corresponde à
propriedade das coisas móveis e das imóveis, mas não pode deixar de
haver uma regulamentação peculiar a cada uma dessas naturezas de
bens. Em primeiro lugar, porque os móveis e os imóveis oferecem ao
direito de propriedade situações físicas muito distintas. O móvel é
mais apto à constituição do domínio, porque ele, materialmente, constitui um todo autônomo e que se pode submeter integralmente à vontade do titular. O titular pode ocultá-lo, destruí-lo, fazer com ele o
que quiser, o que não consegue fazer com o imóvel, o qual dificilmen- .
te seria passível de destruição, a não ser num ou noutro caso. E, por
outro lado, enquanto os móveis são autônomos, os imóveis são interdependentes. A rigor, existe um único imóvel, dividido entre vários
proprietários, por isso que o solo é contínuo e daí resulta que muitos
atos, que se deseja praticar num imóvel, repercutem no imóvel de outrem e vice-versa, o que é uma ingerência alheia a que não se está autorizado a repelir. A propriedade imóvel é, portanto, interdependente e
a isso se acrescente a importância econômica a respeito dos imóveis,
indubitavelmente muito maior do que a dos móveis.
De tudo isso resulta que há normas jurídicas especializadas para
a propriedade dos móveis e para a propriedade dos imóveis. Desde logo, pode-se assentar que o princípio dominante em matéria de propriedade imobiliária é o do registro e as .conseqüências de ordem teórica e
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de ordem prática são as mais graves, como se verá quando de seu estudo. Fundamentalmente, é pelo registro que se regula qualquer decisão sobre questão que envolva a propriedade imobiliária. Quanto aos
móveis, o princípio dominante é o da posse. A posse desempenha na
propriedade mobiliária um papel muitas· vezes superior ao qúe desem- .
penha no campo da propriedade imobiliária. Basta que se pense que
alguns códigos, como, por exemplo, o francês, inscreveram entre seus
princípios aquele de que, em matéria de móveis, a posse vale título.39
O nosso direito não adotou esse princípio, tanto assim que se tem
usucapião dos móveis, mas, de qualquer maneira, a impÓrtância da
posse, para os móveis, tem aspecto semelhante à importância do registro para os imóveis.40

39.

Art. 2.279. En fait des meubles la possession vant titre.

f a tradição, sendo aliás de frisar que a transcrição nada mais é do que
uma tradição solene.

40.
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CAPITULO VIII

CONDOMlNIO
Direitos e deveres dos condôminos. Divisão

O fato da comunhão constitui uma situação na ordem jurídica a
que podem estar sujeitos quase todos os direitos subjetivos. O normal
é estar o direito subjetivo sujeito a um único titular, mas também ele
pode estar submetido a uma pluralidade de titulares.
Já se conhecem os modos com que no direito das obrigações se
verifica a pluralidade de credores e devedores. Quando há solidariedade
ativa, a obrigação é integralmente exigível por cada um dos credores,
no mesmo passo que é globalmer:.te devida por qualquer dos devedores
quando a solidariedade é passiva.
No campo do direito das coisas, a pluralidade de sujeitos pode
igualmente oc"rrer; e quando no mesmo direito de propriedade apare·
cem dois ou mais titulares, diz-se que entre eles há CONDOMINIO ou
compropriedade, que é um caso especial da comunhão, sendo esta o
gênero e aquele a espécie. O condomínio é uma forma anormal da
propriedade, em que o sujeito do direito não é um indivíduo que o
exerça com exclusão dos outros, mas são dois ou mais que exercem o
direito em comum sobre uma mesma coisa.
Além da propriedade, todos os direitos reais de fruição, direitos
reais à substância da coisa, como o usufruto, a enfiteuse e as servidões, toleram o condomínio. Já o mesmo não acontece com os direitos reais de garantia ou direitos reais ao valor da coisa, como a hipoteca, a anticrese e o penhor, que sempre aparecem ligados às obrigações, desempenhando a função acessória de garantia real.'
Nestes direitos, a comunhão se verifica apenas em relação ao crédito, que é a relação principal, sendo eles meros acessórios. Se duas
pessoas são credoras solidárias e o crédito está garantido por uma hi127

poteca, por exemplo, ambos podem fazer valer a hipoteca. Mas se entre os créditos não existe relação alguma, não p0derá haver comunhão
sobre a hipoteca que lhes serviu como garantia. Os créditos sendo distintos, distintas são as hipotecas.
Distinguem-se, historicamente, dois tipos de comunhão: a) a comunhão de direito romano; b) a comunhão de direito germânico. Elas
são profundamente diversas na sua estrutura.
A comunhão do direito alemão é a comunhão de mãos juntas
(Gemeinsbaft zur gestimmten Hand), assim designada pelo símbolo das
~Jos trançadas; e o seu tipo padrão é a comunhão familiar, aquele estado de perfeita união de direitos em que vivem os membros de uma
coletividade. Os bens que compõem a comunhão pertencem indistintamente a todos os membros da família; o objeto mesmo do direito é
todo o patrimônio sobre que a comunhão se estabeleceu. Se uma casa,
que é considerada em comunhão, cada um dos condôminos sente-se
proprietário do todo. A noção de cota é completamente estranha ao
condomínio germânico: os direitos dos condôminos se exercem no
todo. 41
A situação apresenta-se completamente diferente no Direito Romano, em que não havia a comunhão dos bens familiares. O patrimônio
pertencia ao pater, exclusivamente em virtude daquele princípio de que
não pode haver sobre uma mesma coisa o domínio de dois ou mais titulares, duerum in solidum dominium esse non potest. O domínio é
tão absoluto, tão exclusivista, no Direito Romano, que a simples idéia
de todos serem proprietários sobre uma mesma coisa, aberrava de suas
concepções. A propriedade romana era por sua essência solitária; a admissão de mais de um dominus sobre 'd coisa não era possível porque,
ao contrário, estariam disputando dono contra dono. O domínio é exclusivo por natureza, e não tolera a ingerência de mais de uma pessoa
sobre o mesmo objeto.
De sorte que aquela situação de fato, que se constituía quando
uma coisa, em virtude de um ato jurídico ou de um consórcio (consortium), vinha a ter dois ou mais titulares, precisou ser explicada. Os

41.
Cf. f;Ieinrich Dernburg, Pandekten, I, § 196, 4!-led., Berlin, 1894; Friedrich
Endemann, Lehrbuch des Bürgerlichen.
Rechts, II, 1. Abt. § 70, § I., 8!-l e 9~ ed., Berlin, 1905, aliás aquela que é de
considerar-se definitiva e a melhor, a mais ampliada.
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jurisconsultos romanos lançaram mão de um expediente técnico que
foi a noção de cota; cada comproprietário tinha uma parte ideal da
coisa, parte esta que gravava todas as moléculas do objeto do domínio, numa determinada proporção. E ao direito que tinham em comum os comproprietários, chamou-se compropriedade ou condomínio,
que era designado pelo nome de communio. Os condóminos eram denominados socii ou dominii.
Daí resultaram conseqüências dogmáticas muito importantes na
comparação entre os dois tipos de condomínio. E a primeira delas é
essa noção de cota ideal, essencial ao condomínio romano e completamente estranha ao tipo germânico.
Desta noção de cota resulta logo na construção romana uma outra característica importante: é que o conc0mínio é sempre uma situação transitória, em que a coisa, não estando dividida, podia vir a ser
repartida; enquanto que, na Geimenshaft zur gesammten Hand, a situação perdura indefinidamente. Graças a essa diversidade, os velhos autores alemães usaram expressões próprias para distinguir nitidamente as
duas espécies de condomínio: a) Condominium pro diviso, vel iuris romani (Miteigenthum), em oposição ao b) condominilim pro indiviso, vel

iuris germaniei (Gesammteigenthum).
Tão longe se manifestava a situação efêmera do instituto no direito romano, que era proibido o pacto indefinido de comunhão. QLalquer condómino podia a qualquer tempo alienar sua cota, sair da comunhão. A maioria não tinha nenhuma importância na dissolução do
condomínio. Se um socius discordava com a communio, sua discordância podia constranger os outros a repartir a coisa, se por sua natureza
fosse divisível, e a convertê-la em dinheiro, no caso de impossibilidade
de divisão.
Qualquer condómino dispunha, como proprietário, da cota, podendo vendê-la, hipotecá-la, enfim, praticar todos os atos de disposição
que caracterizam a sua situação de dominus.
Esses dois tipos de comunhão - o tipo germânico e o tipo romano - fluíram poderosamente sobre o desenvolvimento do instituto
no direito medieval e no direito moderno. Ao direito brasileiro, o que
chegou foi o condomínio do tipo romano, embora alguns autores nossos queiram mostrar vestígios do tipo germânico, e, desde logo, um
vestígio evidente que se apresenta é o verificado no direito de família,
quanto ao regime da comunhão úniversal dé bens, que foi desconhecido dos romanos.
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Mas a opm1ao dominante é a que ensina ser o condomínio, que
se encontra no direito das coisas, fundamentalmente derivado do tipo
romano. O Código aceitou e desenvolveu a doutrina romana do condomínio. Mas, ao seu lado, a doutrina conhece a propriedade coletiva do
direito germânico, em que os condôminos não têm uma determinada
parte ideal na propriedade comum, porém, somente, o direito de gozar
da coisa em comum. No compáscuo (art. 646), há uma figura jurídica
semelhante. Os princípios gerais do instituto no nosso sistema são ainda hoje os mesmos do condomínio romano.
Tem-se em primeiro lugar a participação dos condôminos na coisa comum que se faz, como já ensinavam os jurisconsultos de Roma,
em cotas ideais. Quando duas pessoas são comproprietárias de uma
coisa, das duas uma: ou são proprietárias de cotas materiais ou de cotas ideais. Se não são de cotas materiais, pode-se, ainda mesmo sem
divisão, dizer quais são as suas cotas. Se são de cotas ideais, entendese que qualquer fragmento que se destaque da coisa pertence simultaneamente a uma e a outra. A parte ideal é a participação que cada
condômino tem em cada partícula da coisa comum. Qualquer fragmento que se destaque da coisa pertence aos dois ou mais proprietários;
compreende-se repartida entre eles, e esta divisão, pode-se dizer, vai
até à molécula. Aos condôminos não corresponde uma parte material
fixada, mas uma cota puramente ideal, gravando todas as partes da
coisa comum. Muito importante é o papel que a cota desempenha na
vida do condomínio. Ela representa uma espécie de razão matemática,
pela qual se mede a participação do comproprietário na coisa. Se se
tem 1/3 da coisa comum, esta fração representa a participação, o grau
de atuação que se tem sobre ela nos seus rendimentos e acessões.
Assim, dos frutos que a coisa engendrar, o titular dessa cota ideal
terá um terço; se houver despesas, 1/3 caberá a esse condômino; se
for vendida, do preço ele retirará 1/3; e o seu voto, para a deliberação
sobre a coisa, vale 1/3 do total de votos.
O segundo princípio que nos vem do tipo romano é a divisibilidade. O condomínio é também uma situação transitória, que tende a
desaparecer para dar lugar a um regime de propriedades independentes.
A todo tempo, até mesmo depois de trinta anos42 pode qualquer con42. Atualmente 20 anos, segundo o disposto na Lei 2.457, de 7 de março de
1955.
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dômino exigir a divisão da coisa comum (art. 629). A regra do princípio do artigo citado não se aplica, como é óbvio, à comunhão de bens
entre os cônjuges, que perdura enquanto não se dissolve a sociedade
conjugal, e seus princípios reguladores têm feição particular, que exigem tratamento à parte.
Mas, tratando-se do condomínio propriamente dito, qualquer comproprietário pode promover a divisão da coisa por meio de uma ação
adequada que é a actio communi dividundo, conhecida desde o direito
dos antigos romanos. E a sentença que julgàr a divisão considera-se
simplesmente declaratória de direitos, porque os condôminos já tinham
esses direitos e a sentença apenas os revela, mas não os constitui. A
divisão entre os comproprietários é meramente declaratória e não atributiva da propriedade (art. 631). Embora antes da partilha, no condomínio, todos os comproprietários sejam senhores da coisa comum, depois da sua divisão, o domínio de cada um desaparece do resto da
coisa para recair apenas sobre o quinhão que lhe couber na partilha.
Leva-se o princípio da divisibilidade ao mesmo rigor dos romanos, quando se proíbe o pacto indefinido de indivisão (art. 629).
Muitas vezes, no interesse dos próprios condôminos, convém perdurar o estado de indivisão, para evitar maiores prejuízos ou mesmo a
venda da cmsa comum, que seria inevitável, ou se tentasse a divisão. O
pacto de indivisão pode ser convencionado, mas ele não vigora por
tempo superior a cinco ( 5) anos.
Para melhor resguardarem os seus direitos e aproveitarem a coisa
comum, foi que o Código dispôs ser possível aos comproprietários
acordarem que fique indivisa a coisa por tempo não superior ao cita. do, que é suscetível de prorrogação ulterior. E, para isso, o essencial é
que a convenção de indivisão tenha sido aprovada por todos consortes.
O efeito dessa convenção de indivisão atinge terceiros, pelo que é obrigatória, depois de validamente ajustada, para os credores do condômino que a pactuou e para qualquer adquirente da sua parte em comum.
Cumpre acrescentar que a ação de divisão do condomínio é impossível, enquanto perdura a indivisão pactuada.
Veja-se, agora, a CLASSIFICAÇÃO DO CONDOMINIO. Costumase geralmente distinguir dois tipos de condomínio: o voluntário e o
necessário. Numa outra classificação, o condomínio se divide em voluntário e acidental. Em cada uma dessas classificações, a palavra voluntário está tomada em sentido diferente.
131

Na primeira classificação, quer-se referir à possibilidade da divisão: aí, voluntário é o condomínio do qual o comproprietário pode
sair a qualquer tempo, salvo nos casos de estipulação em contrário,
que, por sua vez, não pode abranger um lapso de tempo superior a
cinco anos; necessário é aquele cuja divisão não pode ser pedida, e isso ocorre em casos expressos (art. 642). Ex.: o muro comum, cujo
condomínio tem um caráter todo especial, importando em verdadeira
comunhão com indivisão forçada.
Nessa espécie de condomínio verifica-se o oposto do que acontece com as demais: não é possível pedir a DIVISÃO, não tendo nenhum condômino o direito de requerê-la. Por onde se vê que ao caso
não se aplica o disposto no art. 629, por isso que, como acentua MACARDÉ, cada uma das parcelas, cada um dos átomos que constituem
a coisa, em toda sua extensão e altura, é havido como propriedade comum de todos, uma vez que é a própria disposição dos bens que não
tolera a divisão.

Já na classificação do condominio voluntário, em oposição ao
condominio acidental, o caso é diferente. Aí ao contrário da significação que se viu na primeira classificação, pretende-se saber como os
condôminos foram levados à comunhão: se pelas suas próprias vontades - e então se tem condomínio voluntário - ou, se por um incidente, que nela os lançou, quando se tem o condomínio acidental
( condominium incidens ), como no caso dos herdeiros que recebem em
condomínio um objeto móvel ou imóvel.
Vejam-se os DIREITOS E DEVERES DOS CONDÓMINOS.
I) O primeiro direito do condômino é o de usar livremente a
coisa comum, conforme sua destinação. O exercício do direito de usar
a coisa subordina-se, entretanto, à condição de não impedir que os demais consortes usem também dos seus direitos (art. 623, n<? I). Logo,
não é exato que cada condômino possa usar livremente da coisa segundo a destinação que lhe é própria. Deve usá-la de modo a não prejudicar os interesses da comunhão, representada pela maioria dos quinhões
dos demais comproprietários (art. 637), o que é coisa diversa, uma vez
que o condomínio é uma propriedade limitada pela pluralidade de seus
titulares;
II) Mas, pode dispor livremente de sua parte ideal, e em relação
a essa, pode, independentemente do consentimento dos outros consortes, exercer em geral todos os direitos que se encerram no domínio:
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pode penhorá-la, colocando-a em hasta pública, gravá-la, aliená-la, etc.
(art. 623, n<? III);
III) Pode, também, o condômino reivindicar a coisa comum na
sua integridade, sem precisar ir buscar os outros condôminos para com
eles formular a ação de reivindicação. O condômino tem domínio sobre a coisa na sua integridade; é DOMINUS ou proprietário, a quem
então, a lei assegura o direito de reaver a coisa comum do poder de
quem quer que injustamente a possui (art. 524). Razão pela qual a
reivindicação não é estranha, antes se coaduna com o conceito do condomínio no nosso Código, em que não se pode reivindicar apenas uma
cota ideal, impossível de ser determinada antes da dissolução da comunhão. Mas está claro que a reivindicação intentada e obtida por um ou
mais comproprietário, aproveita a todos os outros, embora não fossem ·
partes no pleito;
Outrossim; em que pesem as opiniões de LAF AYETTE, FRAGA
e TERRAS, que, baseados em MA YNS, admitem que possa haver reivindicação entre os condôminos, não se admite no nosso sistema essa
reivindicação, conforme o inciso II, do art. 623, do Código Civil.
Do mesmo modo que age em relação à propriedade, pode o condômino defender a posse da coisa na sua integridade, contra qualquer
estranho, quer haja ou não a composse entre ele e os outros comproprietários ( art. 634 ). Se o condômino é possuidor, não se lhe podem
recusar os atos possessórios, quer os de uso normal da coisa, quer os
defensivos. O que é mister acentuar, é que essa defesa só pode ser 'desenvolvida contra outro consorte, quando este perturbar a posse ou dela esbulhe o condômino. Também o art. 488, ao Código Civil, é de
chamar-se à colação.
A ação de reivindicação da propriedade entre os condôminos
não é possível, mas uma ação possessória é bem cabível. Uma condição, entretanto, é exigida para que um consorte tenha contra os outros ação possessória: é que se ache na posse exclusiva de parte de um
imóvel comum, situação esta que caracteriza a composse ;43
IV) Quanto ao direito aos frutos, a regra é a de que se repartam
os mesmos segundo a cota, que é a razão matemática da participação

43.
Manuel de Almeida e Souza (Lobão), Tratado Enciclopédico, Prático e Sis·
temático dos Interditos, e remédios possessórios gerais e especiais, conforme o
Direito Pátrio e uso das Nações, § 271, Lisboa, 1814.
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de cada um dos comproprietários na coisa objeto do condomínio. E ~(;
um destes os percebe sozinho, deve devolver a parte que cabe aos demais (art. 627).
Vistos os direitos principais do condômino, cumpre enumerar
seus deveres.
I) O dever de promover a conservação da coisa comum cabe a
qualquer dos consortes, competindo-lhe praticar todos os atos necessários a esse fun.
Quanto às dívidas que houverem sido contraídas em proveito da
coisa comum, das duas uma: ou elas foram contraídas por um dos
condôminos, e, neste caso, elas obrigam o contraente (art. 624); ou,
então, foram tomadas por todos, e a solução é que cada qual responde proporcionalmente a sua cota (art. 626). No primeiro caso, feita a
despesa por um dos comproprietários, a lei assegura-lhe ação regressiva
contra os demais na proporção de seus quinhões, por isso que todos
devem suportar os ônus a que estiver sujeita a coisa, o que é justo,
pois a conservação dela a todos aproveita (art. 625).
Caso contrário, isto é, quando a dívida houver sido contraída
por todos os condôminos, aplica-se o previsto no art. 626. A regra geral é de que a solidariedade não se presume (art. 896) e cada condômino se obriga proporcionalmente ao seu quinhão, ou ~ota, na coisa
comum. Resulta daí que a importância do débito não é dividida pelo
número de condôminos, mas, sim, proporcionalmente ao quinhão de
cada um, de modo que todo condômino ficará responsável por uma
cota, maior ou menor, de acordo com o valor de cada quinhão.
Se a solidariedade tiver sido estipulada, o credor, como é sabido,
poderá cobrar a totalidade da dívida de qualquer dos condôminos que
fica ao seu arbítrio escolher, recaindo a escolha, em regra, naquele que
maiores garantias oferece para facilitar a execução;44
II) Nenhum comproprietário pode alterar a coisa comum, fazendo nela alguma mudança incompatível com a sua destinação e os interesses dos outros consortes (art. 628). Sem o consenso geral, não poderá qualquer condômino fazer obras, que lhe sejam pessoalmente
utéis, mas que prejudiquem aos demais consortes, uma vez que o seu
direito de usar da coisa comum não o autoriza a deteriorar ou prejudicar a condição desta no seu interesse singular.
44.
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Cf. Programa de Direito Civil, do mesmo autor, Vol. II, Cap. s?,Ed.Rio, 1978,

E se o condômino já tiver realizado a alteração, pode ser constrangido a restabelecer a coisa ao seu primitivo estado, ou pode ser
impedido, se ainda for tempo, de consumar a alteração;
III) Nenhum condômino pode, sem prévio consentimento dos outros, dar posse, uso ou gozo da propriedade a estranhos (art. 633).
Comentando este artigo, diz CLÓVIS: "As terras comuns, no interior
do país, têm, muitas vezes, número extraordinário de condôminos,
porque cada consorte se julgava no direito não só de tomar para si
uma parte do terreno, como de ceder direito igual a outros. Quem
possuía uma décima parte de determinadas terras, nela estabelecia, segundo a qualidade do solo, uma fazenda de gado ou uma plantação de
cereais, sem atender à proporção entre a sua cota e a extensão do ter ..
reno, o que, aliás, não se poderia fazer, rigorosamente, senão pela divi- ·
são. Mas, não contente com isso, cedia da sua parte ideal fragmentos a
outros que procediam do mesmo modo. Foi para evitar esse mau uso
do direito, que emaranhava e complicava uma relação jurídica já de si
tão sujeita a questões, que o Código estabeleceu a regra salutar de impedir a interferência de estranhos no condomínio sem o acordo dos
outros consorte".45
Considerem-se, agora, algumas regras a serem aplicadas em casos
de desacordos entre os condôminos.
Algumas vezes pode acontecer que um dos condôminos se recusasse a contribuir para as despesas da coisa comum. Se isto sobrevir, o
nosso direito adotou a solução dada por TEIXEIRA DE FREIT AS.46
Basta essa recusa para gerar a DIVISÃO da coisa, a requerimento de
qualquer interessado ainda mesmo que não seja o que fez as despesas
com a conservação da coisa, respondendo o quinhão de cada um pela
sua parte nas despesas dessa operação (art. 624, in fine e § único).
Quando a coisa for indivisível, ou se tomar, pela divisão, imprópria à sua destinação, convém mais aos legítimos interesses dos consortes adjudicá-la a um só, indenizando os demais. No caso em que não
haja acordo para a adjudicação, a coisa comum será vendida e repartido
o preço, preferindo-se, na venda, em igualdade de condições, o consor-

45.

Vide Comentários ao Código Civil de Qóvis, Vol. 1, pág. 1101, Ed. Hist.,
Ed. Rio, 1977.

46.

Consolidação das Leis Civis, art. 954.

135

te ao estranhq. E quando se apresentarem dois ou mais consortes,
manda o Código preferir entre eles: a) o que tiver benfeitorias mais
valiosas; b} não as havendo, o que tiver quinhão maior (art. 632).
Algumas vezes acontece que, na administração do condomínio,
os comproprietários, ou estão em desacordo, ou não conseguem usar a
coisa em comum, impedidos por uma circunstância de fato (art. 635,
in principio). Nesses casos surge a . necessidade de dar ao condomínio
outra orientação econômica, e a lei dita as normas precisas: o primeiro
caminho a seguir é a venda da coisa. Se não é uma impossibilidade de
fato o que obsta o uso comum, mas o desacordo que reina entre os
consortes, a deliberação para adiar a divisão ou a venda deve ser tomada pela totalidade dos comproprietários. Basta a vontade de um só parà cessar a comunhão, por isso que ninguém é obrigado a permanecer
em estado de indivisão. E esta só se poderá manter pela vontade harmônica de todos.
'
Mas, se o que há é uma impossibilidade de fato para o uso em
comum, como, por exemplo, se a coisa é uma residência e os c·onsortes são vários, o caso é difere11te. Como os consortes não queiram vender a coisa, p"ara evitar, muitas vezes, uma, conseqüência desastrosa,
têm dois outros caminhos, enumerados no § 19, in fine, do art. 635.
Se todos recusam a venda, delibera-se a fun de decidir se a coisa
deve ser administrada ou alugada, e, daí por diante, sua destinação se
decide pela maioria ( art. 63 7, § 19), que se estabelece pelo valor dos
quinhões (art. 637). Se houver empate, o desempate será judicial (art.
63 7, § 29}. Decidindo a maioria pela locação, o condômino terá preferência, em igualdade de condições, sobre o estranho, para alugar a
coisa ( art. 636).
Se acharem que a coisa deve ser administrada, compete aos condôminos a escolha do administrador (art. 653, § 29). E. se não o fizerem, e um comproprietário tomar a direção da coisa, presume-se que
~ste é o mandatário dos demais ( art. 640).
Considere-se, fmalmente, um ponto teórico do assunto, que são
as teorias sobre a natureza jurídica do condomínio.
Que é o condomínio? Que situação jurídica é essa em que vários
exercem poderes de proprietário? Sendo o domínio exclusivo por natureza, como se conceber o condomínio, ou seja a propriedade de mais
de um sobre a mesma coisa?
Esta é uma questão que tem preocupado de longa data os civilistas, e, a respeito do tema, diversas concepções foram formuladas.
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I) A teoria tradicional, defendida por POTHIER, VIT ALE VI,
AUBRY e RAU e outros, é a que procura explicar a natureza do condomínio, tentando emprestar ao instituto um aspecto compatível com
a noção tradicional do domínio.
Na compropriedade não há um só direito de propriedade, mas
vários, cada um deles incidindo. sobre uma cota, de tal sorte que, no
condomínio, existirá um conglomerado de proprietários distintos, cada
um com um domínio exclusivo e pleno. Condomínio é o direito de
propriedade competindo a algumas pessoas sobre uma só e mesma coisa, que, destarte, não pertence a cada um deles senão por uma cotaparte ideal e abstrata (AUBRY e RAU).
Mas Cf.Sa concepção esbarra diante da verdade: não se pode conceber uma parte intelectual ou uma cota-parte, como coisa ou objeto
da propriedade. O condômino, sendo um dominus, não tem uma coisa
sobre a qual exerça com exclusividade domínio, por isso que, como
coisa hábil, não pode ser havida uma simples cota intelectual;
II) Outra teoria, tendo à frente DENBURG e FERRARA, procura resolver a questão afirmando que no condomínio existe um único
direito de propriedade, que está dividido entre os condôminos, por cotas. O que não é aceitável, uma vez que essa concepção afastaria a
possibilidade de qualquer relação dos condôrninos entre si, e cada um
em relação à coisa, a não ser que seus direitos fossem havidos em plano secundário, jamais com o verdadeiro caráter de direito de propriedade. Não é possível admitir-se a compropriedade como uma só relação
jurídica inerente a muitos titulares, porque isso iria ferir de morte a
tendência do direito moderno, que é atomística, na expressão de BARASSI.
Não há um direito de propriedade pertencente a todos os consertes, mas tantos direitos quantos são os titulares do coisa comum;
III) SCIALOJA, a seu turno, no livro Teoria da Propriedade Romana41 já defende outro ponto de vista. Para ele, no condomínio há
realmente vários direitos de propriedade, não, porém, recaindo sobre
cotas, e sim sobre a coisa. Cada condômino tem seu direito de pro-

47.

Teoria della proprietà romana, edição de 1933.
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priedade sobre a coisa na sua integridade, como já acentuava CELSO:

Totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere. 48
Mas, como vários direitos, com a mesma exteriorização e o mesmo objeto, coincidem, estabeleceu-se, entre os condôminos, uma limitação para o exercício do direito de propriedade, cujo marco é a cota.
Para coexistirem os vários direitos sobre a mesma coisa ié preciso que
eles se limitem para não se destruírem. A cota não é senão a medida
de cada direito; não é, pois, objeto, mas medida do limite intensivo da
propriedade, no dizer do BARASSI;
IV) Uma quarta teoria, impregnada de germanismo, vê no condomínio uma verdadeira pessoa jurídica. A coletividade condominal é
que é proprietária, e a cota é a participação do condômino nessa coletividade;
V) Finalmente, para autores mais audazes, e entre eles se contam
alguns dos maiores nomes da ciência civilística, como PEROZZI, BONELLI e CO VIELO, o condomínio não é propriedade. É uma situação
à parte, que se regula por normas próprias, distintas das normas do
domínio.
Estas concepções, todas elas visam apenas a descobrir a essência
da natureza do instituto do condomínio.
São intransigentes e quer, cada uma delas, ser a verdadeira. "É
do entrechoque das discussões que às vezes faísca a verdade."

48.
Fr. 5, § 15, D. XII, 6. Cumpre notar que, embora tenha sido Juvêncio
invocado, esse fragmento não se acha no Digesto, e, sim, em Ulpiano.
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CAPITULO

IX

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE
AÇÕES PETITÓRIAS

Toda lesão do direito gera uma responsabilidade. Sempre que se
verifica uma lesão do direito, isto é, sempre que se infringe um dever
jurídico correspondente a um direito, a primeira conseqüência que daí
advém, para o autor da lesão, é a responsabilidade que, por sua vez, é
um dever jurídico de quem o lesou, em relação à pessoa lesada e tendente a compensar a lesão que se verificou.
Se o autor da lesão satisfaz este segundo dever jurídico espontaneamente, compõe o dano, atende à responsabilidade que sobre ele pesa e a lesão do direito desaparece. Pode, entretanto, acontecer que essa espontaneidade não se verifique e, então, vem a surgir a segunda
conseqüência da lesão, a faculdade que tem todo prejudicado de pedir
ao Estado que intervenha, para fazer cumprir, coativamente, este dever
jurídico que se chama responsabilidade.
Esta faculdade que todo homem tem de reclamar a intervenção
do Estado, para satisfação das responsabilidades originadas das lesões
do direito, é que se chama direito de ação, ou, simplesmente, ação. É
através dela que se pede ao Estado que determine a efetivação da responsabilidade. Daí, então, a oportunidade para o estudo da lesão do
direito de propriedade e das ações decorrentes.
Sendo a propriedade um direito subjetivo que se exercita de modo tão variado, que se exterioriza em atos de uso tão diversos, é natural que sejam múltiplas as maneiras dele ser lesado.
Desde o ato do vizinho que perturba o nosso direito, até o daquele que se apodera da coisa de nossa propriedade e a ·tem em seu
poder, tudo isso constitui lesões do direito de propriedade.
Deve-se fazer uma diferença considerável entre a ingerência alheia
que priva da propriedade o titular e aquela ingerência que: tolhendo o
seu direito de propriedade, apenas lhe disputa uma das suas comodidades.
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Desde logo é sabido que a p,roteção do domínio tem uma vanguarda, que é a defesa possessória. Antes de defender-se o domínio em
si mesmo, pode-se contentar com a demonstração do exercício do domínio e invocar-se, para as turbações de que a propriedade for vítima,
o remédio possessório. Apenas a defesa possessória não seria uma proteção completa, pois que nela se reconhece apenas uma situação de
fato, sem que se afirme o direito do proprietário. Ela não estabelece a
situação jurídica de que ele se possa valer para afirmar que é proprietário.
Saber, agora, quem é o proprietário, determinar a liquidez do direito de propriedade, só pode pertencer a um novo juízo, que se chama juízo petitório e no qual se vai discutir não a posse, mas o domínio. Está claro que a proteção do domínio tem como objeto principal
a entrega da coisa ao proprietário e a defesa da coisa que se acha em
seu poder. Mas, a par dessa proteção direta que leva à obtenção do
domínio, muitas vezes a coisa, objeto do direito de propriedade, não
pode ser devolvida ao seu proprietário, havendo uma verdadeira indenização, o que ocorre, por exemplo, com aquele que se acha na posse
da coisa e que não a pode restituir, por ela se ter destruído. Por conseguinte, na defesa do direito de propriedade, ora se acumulam (quando parte da coisa se deteriorou e não pode ser devolvida, devendo,
portanto, ser indenizada), ora se subtraem os dois objetivos da sanção:·
a restituição da coisa (sanção direta) e a indenização (sanção indireta).
Estude-se a primeira ação que proteje o domínio - ação de reivindicação. Esta ação está fundada na própria enunciação de poderes do proprietário, feita no art. 524 do Código Civil, quando diz que "a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e
de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua".
Como se vê, a lei concede ao proprietário o direito de reivindicar, que é um corolário lógico dos outros direitos assegurados ao proprietário. De fato, do direito de gozar e de dispor exclusivamente da
coisa, decorre, particular e naturalmente, este outro direito do proprietário: reivindicá-la do poder de quem quer que seja, a fun de que possam aqueles outros direitos se tornar realidade.
Esse poder de reaver as coisas das mãos de um terceiro, constitui
o objeto específico da ação de reivindicação. O direito de reaver, na
ação de reivindicação, não se confunde com a reintegração na ação
possessória. A ação de reivindicação é conferida ao proprietário não
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possuidor contra o possuidor não proprietário, o que acontece quando
se trata de ação possessória, cuja condição básica é aquele que a propõe seja possuidor.
Vê-se, assim, que condição necessária para a propositura da ação
de reivindicação é a .existência de um domínio sem a posse e de um
possuidor sem o domínio. A ação de reivindicação, como tutelar do
domínio, exerce-se erga omnes, como o direito da qual é parte integrante e que visa proteger. É uma ação real, por meio da qual o proprietário de uma coisa pede, contra o possuidor ou detentor, o reconhecimento do seu direito de propriedade e, como conseqüência, a restituição da própria coisa.
A ação de reivindicação, na expressão de Nieland, é a ação dada
ao proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário.
Quem é parte legítima para propor uma ação de reivindicação?
Se a ação de reivindicação (direito de reaver) é um dos elementos
componentes do direito de propriedade, claro está que tal ação compete a todo aquele que é proprietário da coisa que quer reivindicar.
A ação de reivindicação compete tão somente li quem é dono, a
quem tem domínio, seja irrevogável, seja dependente de resolução; a
quem tem domínio pleno ou limitado, para fazê-lo reconhecer, para
reivindicar direito à substância da coisa e fazê-lo declarar naquilo que
é substancial, e não para declará-lo total e pleno, tanto que para esse
fim a ação é negatória.
Duas situações se costumam equiparar à do proprietário em conseqüência da natureza do direito: a primeira delas é a do enfiteuta ou
do titular do domínio útil. A ação de reivindicação pode ser intentada
pelo enfiteuta, por isso que a nossa lei equipara a enfiteuse ao domínio, dando-lhe até o nome de domínio útil, o qual, na expressão de
l.afayette, é a soma de todos os direitos elementares do domínio, separados da pessoa do dono do imóvel e reunidos na pessoa de um terceiro.
O proprietário de um domínio foreiro é, realmente, um proprietário e não o titular de um mero direito real limitado, e os juristas da
Idade Média diziam que ele tinha o domínio útil. Admite-se hoje em
dia que o enfiteuta reivindique a coisa, equiparando-o ao proprietário.
Veja-se a legitimação passiva. Contra quem pode ser intentada a
ação de reivindicação? Cabe a ação reivindicatória contra qualquer possuidor, não só o de má fé, mas também o de boa fé, e contra qualquer detentor, qualquer que seja a causa pela qual possua a coisa,
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pouco importando que a possua ou detenha por conta própria ou por
conta de terceiro. E isto porque o proprietário é autorizado a reivindicar a coisa que lhe pertence, de qualquer pessoa que a tenha em seu
poder, não sendo justo que se exigisse dele, para exercitar esse direito,
fosse pesquisar por qual título o objeto se encontra nas mãos do detentor ou possuidor. Tanto mais quanto o domínio é um direito real,
vale dizer, exigível contra qualquer um em poder de quem esteja a
coisa, seja a que título for.
Que dizer do caso em que a coisa se ache nas mãos de um detentor pro alieno? É claro que a ação pode ser intentada contra o detentor, e isso é uma conseqüência daquela presunção de posse que se
reconhece a ele, cabendo-lhe, portanto, provar o contrário, chamando
à autoria o verdadeiro possuidor.
Quais as coisas que se podem reivindicar? Se o direito de reivindicar é um dos elementos componentes do direito de propriedade, podem ser reivindicados todos os bens que são objeto de propriedade, isto é, todas as coisas que se acham no comércio, sejam móveis ou imóveis, singulares ou coletivas, simples ou compostas, até mesmo as universalidades de fato, como, por exemplo, um rebanho de ovelhas.
A universitas iuris, como o patrimônio, a h~rança, não é reivindicávcl; mas o são as coisas corpóreas que entram na sua composição.
Os títulos ao portador também podem ser reivindicados, embora
sujeita a reivindicação a formalidades muito especiais, como se viu por
ocasião de seu estudo.49
A que se visa com a reivindicação? A ação de reivindicação tem
por fim principal retirar a coisa das mãos do possuidor que não é proprietário e passá-Ia para as mãos do proprietário que não é possuidor.
A reivindicação é provocada por fato de terceiro, que tem a coisa e contesta ao reivindicante o domínio; o seu ftm é exatamente fazer reconhecer o direito do proprietário e obrigar o detentor a restituir a coisa com acessórios e perdas e danos.
Mas, como a coisa pode estar deteriorada, admite-se que possa a
ação ser cumulada com um pedido de indenização.
Questão debatida é a reivindicação em caso de alienação na pendência de ação.

49.
1978.
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Vide San Tiago Dantas, Programa, Vol. II, págs. 329/354, Editora Rio,

A ação que se propõe em perseguição de uma coisa imóvel está
sujeita à inscrição em livro próprio do registro de imóveis, e essa inscrição determina a publicidade; podendo, portanto, valer-se dela o titular contra o terceiro que adquira a coisa na pendência da lide.
O autor pode propor a sua ação contra o novo possuidor, para
reivindicar a coisa.
Que deve provar o autor na ação de reivindicação?
Ao autor incumbe: a) o seu domínio sobre a coisa, pois a propriedade é o fundamento da ação; b) que o réu possui ou dolosamente deixou de possuir a coisa reivindicanda.
A prova do domínio, o autor consegue formá-la demonstrando o
modo originário ou derivado como adquiriu a coisa; provada a legitimi·
dade da aquisição, o domínio se presume continuar com o mesmo caráter.
Se o modo de aquisição é derivado, cumpre provar que aquele
de quem o autor houve a coisa era dela proprietário ao tempo da
transferência, mas não é mister levar a investigação além do ponto em
que se descobre posse apta para gerar a prescrição aquisitiva.
Se prova que é dono porque comprou de alg\lém, deve-se provar
o direito daquele que alienou a coisa. Não basta ao titular provar como se tomou proprietário, tendo ademais que provar a propriedade do
seu antecessor.
Na prova dos domínios sucessivos, como se viu acima, não se
precisa remontar senão a um período de vinte anos,SO que é o prazo
do usucapião.
Que defesa pode alegar o réu na ação de reivindicação? O réu,
em sua defesa, pode alegar duas ordens de fatos: a) fatos que importam em negar o domínio do reivindicante; b) e pode alegar fatos que
importam em negar o seu próprio dever de restituir.
No segundo grupo se podem colocar como podendo o réu opor:
a) o direito de retenção por benfeitorias; b) que é titular de um direito real que o autoriza a possuir, como o usufruto, etc. c) a existência
de uma relação contratual, a cuja observância esteja adstrito o autor,
como à locação, etc ...
50. No texto oJi&inário do Código Civil esse prazo era de trinta anos; foi a
partir de 1955, que passou a ser de 20 (vinte) anos, ex vi da Lei n? 2437, de 7
de março de 1955.
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Ação de imissão de posse. A quem compete esta ação? Compete
aos adquirentes dos bens, para haverem
respectiva posse, contra os
alienantes ou terceiros que os detenham.
Se alguém aliena uma coisa e não a entrega ao adquirente, está
sujeito a uma ação de imissão de posse.
Esta ação é muito simples, pois dispensa o adquirente de provar
o seu domínio, bastando apresentar o título de aquisição.
A ação de imissão de posse cabe também aos administradores e
demais representantes das pessoas jurídicas de direito privado, para haverem dos seus antecessores a entrega dos bens pertencentes à pessoa
representada. Ela compete ainda aos mandatários para receberem dos
antecessores a posse dos bens do mandante.51
Outra ação a ser estudada é a ação negatória. Tem esta ação
uma remota origem romana. No Direito Romano ela aparecia sempre
ligada à ação confessória, que é o seu lado positivo.
O domínio é de sua natureza ilimitado e exclusivo e, como tal,
lhe é inerente a ação negatória.
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 coisa; a negatória, por atos de terceiros que, sem importarem na retirada da coisa do poder do proprietário, restringem ou limitam o
exercício do domínio. Uma tem por flm requisitar a própria coisa; a
outra, reivindicar a liberdade da coisa.
A ação negatória é mais comum e geralmente usada para excluir
a pretensão daqueles que se arrogam direitos reais na propriedade alheia,
e daí provém o tomarem-na como exclusivamente adaptada a repelir
servidões ilegalmente constituídas.
É todavia certo que ·pode ser ela invocada contra quaisquer atos
~tentatórios da liberdade do domínio, embora esses atos não constituam exercício material de servidões.
Só pode propor ação negatória aquele que tem a propriedade, e
contra quem alegue ter ou exercer um direito real limitado sobre o di-

a

51.
Na sistemática do Código de Processo Civil de 1939, em vigor até 31 de
dezembro de 1974, onde, inclusive, a ação de imissão de posse era tratada especialmente, passando a uma ação comum com o advento do Código em vigor Lei n? 5869, de 11/i/73.
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reito do autor. O autor pode cumular a ação negatória com um pedido de indenização.
Outra ação relacionada com o direito de propriedade, mas não
decorrente de uma lesão do direito, é a ação de divisão, que um condômino pode propor contra os demais para forçá-los a dividir a coisa
comum.
A ação de divisão, também. chamada Communi Dividundo, é uma
ação que tem um ·ritus muito complicado, por isso que se desenvolve
no meio do processo judicial um verdadeiro processo administrativo.
Com ela o que se visa é apenas as cotas dos condôminos, com a fmalidade particular de lhes atribuir essas cotas.
A ação de divisão não se funda em lesão do direito, porque ela
resulta de uma faculdade do condômino de exigir a divisão da coisa
comum.
Ação de demarcação. É uma ação própria dos imóveis, que pode
ter por objeto ou a fixação da linha ideal que deslinda duas propriedades ou, se essa linha está determinada, a sua aviventação.
O Código Civil no seu art. 569 diz que todo proprietário pode
obrigar o seu confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois
prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou
arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as
respectivas despesas. Esses direitos que se concedem ao proprietário
são efetivados através da ação de demarcação ou demarcatória.
O direito de pedir a demarcação é uma faculdade inerente ao
domínio, e a obrigação de atender a essa exigência é uma limitação da
propriedade, decorrente da vizinhança.
O direito de demarcação realmente é inseparável da propriedade.
Todo proprietário tem o direito de indicar e revelar claramente até onde se estende o seu direito e impor ao vizinho o respeito devido a este, o que mostra que tal direito é tão antigo como a propriedade, sendo a esta inerente. Na legislação romana já havia para garanti-lo a
ação finium regundorum.
Outra ação que se deve considerar a propósito do domínio é a
ação cominatória, que é a última forma para que evoluíram os antigos
preceitos cominatórios. Geralmente ela aparece em dois casos principais: o da ofensa da propriedade de um, causada pelo uso nocivo da
propriedade de outro; este, o primeiro caso. Se bem que o direito de
propriedade _compreenda o ius utendi e abutendi, não pode ser objeto
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de dúvida que esse direito não é absoluto, 52 não pode ser exercido
sem restrições, porque, de acordo com as conquistas do direito moderno, não há direitos absolutos na comunhão social, só podendo o direito de um se estender até onde começa o direito do outro.
O direito de propriedade sofre, assim, as restrições que as necessidades da vida social determinam, em obediência ao velho axioma jurídico de que a ninguém é lícito usar os direitos alheios, entre os
quais cumpre destacar as necessidades oriundas dos direitos de vizinhança, podendo-se, portanto, dizer que o direito de propriedade de
cada um é limitado pela proibição de causar dano ao direito igual do
proprietário vizinho.
O Código Civil, no seu art. 554, diz que o proprietário ou inquilino de um prédio tem o direito de impedir que o mau uso da propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos
que o habitam. E a ação própria para efetivar tal direito é a ação cominatória. É a ação por meio da qual se procura cessar o ruído, o
mau cheiro que provém da propriedade vizinha.
O segundo caso é o da ruína de edifícios que ameace a propriedade de outrem. O proprietário tem o direito de exigir do dono do
prédio vizinho a demolição ou a reparação necessária quando este
ameace ruir, bem como que preste caução pelo dano iminente.
O direito não se contenta com a proteção a posteriori, que pode
ser efetivada com a indeuização pelo dano causado. Prevê-se logo o dano e dá-se a proteção de caução pelo dano iminente.
Finalmente, deve-se considerar a ação de nunciação de obra nova, que é uma ação limítrofe entre a posse e o domínio. Pode-se classificar esta ação tanto entre as ações possessórias como entre as ações
petitórias; será, entretanto, mais conveniente que se classifique entre as
ações possessórias, porque nela não se precisa provar o domínio.
A nunciação de obra nova compete ao senhor e possuidor de uma
propriedade contra aquele que edifica a obra nova, ou faz reedificação que
importe inovação, prejudicando o autor na propriedade ou quase posse 53 de
alguma servidão. Esta ação tem como objetivo imediato o embargo da obra.

52.
Absoluto, aqui, na acepção de intangível, e, não, em seu sentido técnico;
de direito de exclusão, erga omnes.

53.
Quase posse, aqui, é reminiscência do Direito Romano, mas, em certos casos,
tem ela bem mais afinidade com a proteção interditai aos direitos ou bens irnateriais.

146

CAPITULO X

PROPRIEDADE MOBILIÁRIA
Princípios que lhe são peculiares. Modos de aquisição. Tradição.
Conceitos e requisitos. Modos por que se efetua a tradição.

Entre o regime da propriedade imobiliária e o da propriedade
mobiliária sempre existiram diferenças. Quando se faz uma pesquisa histórica verifica-se que o domínio sobre os imóveis e o sobre os
móveis até. parecem institutos diferentes.
Sob o ponto de vista cronológico, a propriedade imóvel talvez
apareceu primeiro do que a propriedade móvel. Nos tempos primitivos adquiria-se a terra para a comunidade. Prevaleceu, no início das
organizações sociais, o sistema de comunidade sobre os imóveis, antes
mesmo do homem se preocupar com o domínio sobre os móveis, e
muito menos com a propriedade particular. Mas, apesar dessa possível discordância cronológica e de outras que se lhes queiram atribuir,
o direito moderno constrói de um modo unitário o domínio dos móveis e dos imóveis. Entre estas duas espécies de propriedade, a doutrina não admite nenhuma diferença essencial.
Entretanto, existem PRINCIPIOS PF.CULIARES aos móveis, a
cujo conjunto costuma-se chamar regime da propriedade mobiliária,
e que os distinguem dos imóveis. São os seguintes:
I) Os móveis são objetos que podem não estar sujeitos ao domínio de alguém, como a res nullis, a res derelicta, o que é impossível
acontecer com os imóveis, por isso que se acham normalmente no património dos particulares ou do Estado.
Está claro que em uma época determinada podia um imóvel não
estar submetido à vontade de um senhor, mas hoje isto não é possível.
O imóvel ou é uma coisa coletiva, como as ruas, os logradouros públicos, ou está necessariamente debaixo do domínio de um proprietário,
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seja o indivíduo, a pessoa jurídica, um estado membro (falando de
uma federação como a nossa), ou a União;
II) O segundo princípio é o que diz respeito à importância da
posse, que na propriedade móvel é presunção de domínio Não é outro, senão esse, o fundamento da proteção possessória, segundo o ponto de vista de muitos autores, como já se viu.
Dizem eles que se dá a proteção possessória quando se presume
que alguém tem o donínio por se achar na posse material de uma coisa. Esta presunção, por sua vez, não se verifica com os imóveis. Todo
o domínio imobiliário se assenta sobre o registro civil, o Grundbuch
dos alemães. O estado civil dos imóveis então, para usar-se uma imagem, se prova pelo registro civil. Só se pode contestar um fato que
vem do registro. Em suma, quanto às coisas imóveis, tudo gira em tor·
no das formalidades da transcrição.
Já os móveis não estão submetidos a essas operações do registro
e, por isso mesmo, para verificar-se instantaneamente um direito de
. propriedade de alguém sobre uma coisa móvel, é à posse que se recorre logo para essa presunção de domínio;
III) O terceiro princípio, ou melhor, outra característica da propriedade mobiliária, é a rapidez com que a respeito dos móveis flui a
prescrição. Para os imóveis há sempre um prazo largo; mas, para os
objetos móveis, faltando o registro: o melhor é que o termo opere
mais facilmente a convalescença das posições falsas;
IV) O quarto característico é o elenco de MODOS DE AQUISIÇÃO dos móveis, que diferem dos modos de aquisição dos imóveis. É
claro que tanto uns como outros podem ser adquiridos pela sucessão
hereditária, mortis causa. Mas, por atos inter vivos, são quatro os modos pelos quais se adquire a propriedade mobiliária.
a) O primeiro deles é a TRADIÇÃO, que é de todos o mais
usual, consistindo na entrega material da coisa móvel sob determinadas
condições;
b) O segundo é o USUCAPIÃO, que é a aquisição do objeto
móvel pelo decurso do tempo, que transforma a posse em domínio;
c) O terceiro é a OCUPAÇÃO, defmida como o ato pelo qual
alguém se apropria de uma coisa sobre a qual não incide o direito de
propriedade de ninguém, como a caça dos animais silvest~~s, ou da
volataria, e a pesca, ou minerais, cuja apropriação é permitida a
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todos, como a pesquisa dos metais preciosos ou garimpagem e a faiscação de diamantes e outras pedras preciosas;
d) E finalmente a ACESSÃO DE MÓVEL A MÓVEL, efetuada
quando uma coisa móvel se acrescenta à outra por um ato material
ou artificial, em virtude daquele princípio da gravitação jurídica, em
que o principal atrai sempre o acessório para sua órbita: acessorium
sequitur principale.
Desses quatro modos, os dois primeiro, a tradição e o usucapião,
são chamados modos derivados de aquisição, e os dois últimos, a ocupação e a acessão de móvel a móvel, são tidos como modos originários de aquisição da propriedade.
O modo de aquisição se diz originário quando o domímio se
estabeleceu na coisa pela primeira vez, sendo, portanto, necessariamente um domínio pleno (dominium plenun). O modo, pelo contrário, se
diz derivado, quando a propriedade se transmite de um titular para
outro e, neste caso, não se pode transmitir mais do que se tem (memo plus iuris ad alium transfe"e potest quam ipse habet).
Nesta altura deve-se fazer uma ligeira referência a um princípio,
que, ainda que respeitado no Código francês, não tem vigor no sistema
do nosso direito. Trata-se de máxima célebre do art. 2.279, emprestada
de BURJON, que estabelece en fait de meubles, la possession vaut titre, o que vale, por assim dizer, que a posse e o domínio são a mesma coisa, por isso que a posse é por si só título legítimo de aquisição
da propriedade.
Esta é uma disposição injustificável que tem causado justos movimentos de represália por parte da própria doutrina francesa, que
porfia em restringir e explicar o seu alcance. O Código italiano, que
sempre se guiou pelo Código de Napoleão, temperou um pouco a máxima do art. 2.279 deste sistema de leis, admitindo a idéia de uma
verdadeira aquisição de domínio, é certo, mas a posse não é título absoluto e sim uma mera presunção de propriedade, iun·s tantum.
Conclui-se, daí, que a ação de reivindicação que, em regra, não
é privilégio- dos imóveis, pode ser intentada, como exceção a essa
afirmação, por todo aquele que perde um objeto móvel ou é vítima
de um ato ilícito, contra qualquer terceiro ainda mesmo de boa fé.
No nossso direito, os meios pelos quais o proprietário despojado recupera a coisa móvel são vários. Assim se se entrega um objeto em
depósito e o depositário infiel não o quer restituir, tem-se a ação do
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contrato, que é a ação de depósito, para defender-se, e se alguém, por
um ato ilícito, se apodera de uma coisa, tem-se uma ação penal, e assim por diante.
Por tudo isso, o direito brasileiro desconhece a regra francesa de
que, em matéria de móveis, a posse vale título. Os móveis podem ser
recuperados normalmente. A posse não vale título aquisitivo entre nós;
ela tem um valor mera,mente probatório. Por outro lado, desconhece-se
também o usucapião· instantâneo, de que falam alguns autores como
MACARDÉ e DEMOLOMBE, por meio do qual a posse opera a prescrição aquisitiva instantânea: quem. adquire a posse, adquire imediatamente o título. Não. As coisas móveis também estão sujeitas a prazos,
que são da própria índole da prescrição.
Cuide-se agora especialmente do primeiro modo de aquisição da
propriedade mobiliária, que é a TRADIÇÃO. Tradição é a entrega material da coisa. Quando se faz a alguém a entrega de uma coisa, aí se
tem a traditio, que se forma do verbo latino dare (entrega) e da
preposição trans (além de), dando a idéia da entrega de um objeto
(res tradita), que passa das mãos de uma pessoa para as de outra.
Mas, se se definir a tradição apenas como uma simples transferência
da posse (nuda traditio) dá-se uma noção incompleta do instituto. A
nuda traditio é a simples entrega da coisa, desacompanhada da intenção de transferir o domínio, como a que se verifica no comodato, no
penhor e no depósito, não sendo bem a de que trata o Código Civil
no art. 620. Ele dá um CONCEITO mais lato: a tradição é a transferência da posse com a intenção de entregar (animus tradendi) e de
tomar possível o exercício do domínio pelo adquirente. A tradição
propriamente dita consiste na entrega que alguém faz da coisa sua,
concorrendo nele a intenção de transferir e no adquirente a de adquirir a propriedade.
A tradição prevista no art. 620 pressupõe um contrato ou uma
justa causa; mas assim mesmo é obvio que suas conseqüências são muito mais enérgicas do que as operadas na nuda traditio, que não desloca o domínio do tradens para as mãos do accipiens, como se nota nos
contratos reais da marca do penhor, em que se faz ao credor pignoratício a entrega de um objeto sem a intenção de transferir a propriedade, mas apenas para garantia de um débito (art. 768, in principio).
Eis porque se pode dizer, de uma maneira geral, que a tradição
é um ato jurídico, por isso que nela sempre se consubstancia uma
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declaração de vontade do tradens, que, em vez de se manifestar por
palavras, se exterioriza por um atQ que é a entrega material ou ficta
da coisa. A simples vontade das partes, em regra, não basta para
operar a translação do d·omínio; é ainda necessário que a intenção se
externe por um fato que ponha a coisa alienada sob o poder físico
do adquirente: esse fato é a tradição. 54
Diz o art. 620, in principio, que o domínio das coisas não se
transfere pelos contratos antes da tradição. No direito pátrio impera
aquele princípio romano que reza: traditionibus et u~capionis domina
rerum, non nudis pactis transferuntur, 55 o que vale dizer que o domínio das coisas não se transfere pelos simples contratos, mas pela tradição e o usucapião. O mesmo princípio domina no sistema jurídico
alemão,56 como explica WARNKONIG na sua admirável síntese, em
latim, das instituições de direito privado romano: sola dominu transferendi voluntas rem alterius facere non potest, sed possessionis translatio requisitur. Hine sequirtur, traditionibus tantum et usucapionibus
neque vero nudis pactis, rerum domina transferri (§ 342).
Como já se teve a oportunidade de estudar largamente, no nosso
direito, fiel ao Direito Romano, o contrato apenas gera obrigações
para as partes; isto está na sua própria definição: "O contrato produz
somente um direito pessoal, isto é, para o alienante a obrigação de
fazer a entrega da coisa; para o adquirente o direito de exigir a tradição". Antes da tradição há apenas um direito de crédito, não há
domínio transferido: o . alienante retém a propriedade do objeto alienado e pode validamente dispor dele: o adquirente é 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. No momento, porém, em
que a coisa for entregue, gera-se um direito real e se sai do campo
do direito das obrigações, penetrando-se no domínio dos direitos
reais.
Ao mesmo passo que isto acontece, naqueles sistemas onde o
.contrato tem uma eficácia real, o contrato é ele próprio meio de aqui-

54.

Lafayette, Direito das Coisas, § 44, pág. 167, Ed. Rio, 1977.

55.

Codex, 2, 3, 1, § 40

56.

B.G.B., §§ 929 e 930
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sição do domírrio. No código francês, por exemplo, nesse ponto, infiel
ao velho POTHIER, na doação, na compra e venda, etc., a tradição
nada mais representa do que um mero ato material que se segue ao
contrato para completar a relação jurídica.
Examinados os conceitos de tradição, passe-se a enumerar os REQUISITOS indispensâveis para que ela se verifique. A tradição como
ato é por si só insuficiente para operar a transmissão do domínio. Para que ela obedeça à lei, requerem-se os seguintes requisitos:
a) pessoà capaz; b) transferência; c) justa causa. Esta última não
é senão o concerto da vontade das partes, podendo ser também um
ato judiciário, como a arrematação.

OS MODOS POR QUE SE EFETUA A TRADIÇÃO

São vários. Esse ato jurídico tem perdido ao longo da evolução
do direito a sua materialidade. No próprio Direito Romano se encontra
wna tendência para a espiritualização da tradição com o fim de fazer
dela sobretudo um ato de vontade, deixando para um segundo plano o
seu corpus, que consiste na entrega física do objeto. Daí, ao lado da
tradição real, que é a entrega que se efetua materialmente de pessoa a
pessoa, coexiste a tradição espiritual ou fictícia, cada vez com mais
freqüência na vida jurídica moderna. 57
Os romanos já conheciam a traditio ficta e admitiam, entre os
modos de se efetuar wna transferência de domínio espiritualmente, a
traditio longa manu e a traditio blevi manu. A primeira delas tinha lu-

57.
O que há de melhor, até hoje, a respeito de tal matéria, é Traditio Ficta,
ein Beitrag zum heutigen Civilrecht aus geschichtlicher Grunglage, de autoria de
Johannes Biermann (Stutgart, 1891), e, em nova edição recentemente (Amsterdam, 1968). - Contudo, é de observar que foi publicado apenas o volume I, tudo indicando que o advento do B.G.B., em 1896, dissuadiu Biermann de sua
continuação. San Tiago Dantas não chegou a conhecer esse escrito, muito embora dele possuísse um exemplar o saudoso Matos Peixoto, que muito o estudou e
dele se valeu em boa parte na tese já referida, "Corpus e Animus na posse em
Direito Romano", Rio de Janeiro, 1936 (IV-289 págs.)
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gar quando a coisa tradenda não era portátil e a passagem da propriedade de um para outro indivíduo se fazia por uma entrega simbólica,
representando um pagamento da coisa, como a apresentação das chaves
de um imóvel, ou, então, se mostrava de longe (longa manu) ou de
um lugar alto a res prometida e seus limites. Este modo não é mais
hoje permitido. A traditio brevi manu se dava quando o adquirente já
possuía a coisa como locatário, depositante ou comodatário. Nestes casos não se precisava fazer a entrega; ela não se fazia necessária materialmente, era abreviada (brevi manu), porque o adquirente já tinha
posse subordinada.
Outra tradição fictícia que não é bem a traditio brevi manu, é o
caso do constituto possessório (Cód., cit. art. 620, in fine), em que
as coisas se passam inversamente. É, pelo contrário, o alienante quem
conserva a coisa, e de proprietário que era passa a ser um simples possuidor direto. Exemplo: se A é proprietário de um veículo e o vende
a B, ao mesmo passo que o aluga, ele continua possuindo a coisa,
mas, pelo simples estabelecimento do constituto possessório, houve a
tradição fictícia, isto é, o objeto tradendo passa para o domínio de B,
mas A, o antigo proprietário, o conserva como locatário.
Outro moqo muito interessante é aquele em que a coisa, objeto
da alienação, não está nem com o comprador nem com o vendedor,
mas com terceiros. Aí, com a simples cessão do direito à restituição
da coisa das mãos do arrendatário, comodatário, depositário ou de outra pessoa que tem direito de possuir, dá-se umà tradição fictícia. A
cessão, pelo alienante ao adquirente do direito de exigi-la, equivale,
neste caso, à tradição, quanto à posse indireta, que não consiste no
contato imediato da coisa, e, sim, num poder iminente, que domina
a posse direta e se manifestará, quando se fizer necessário ( art. 6 21 ).
Outro caso é o que se verifica quando alguém que não é senhor
da coisa, mas revestindo-se aparentemente desse título, efetua a tradição. Está claro que aí ela é um ato sem valor jurídico, porquanto
nada mais é que o complemento de um ato jurídico anterior, como o
contrato, que somente o proprietário pode efetuar. A alienação por
quem não é dono da coisa é um ato criminoso, que a lei condena e
pune, e não pode ferir direito.
Todavia, se ela não tem esse poder, por outro lado, pode com
certeza estabelecer uma posse, que pode até ser de boa fé e que, com
o decurso do tempo, convalesce a situação falsa, revalidando-a e convertendo-a em domínio. Além de que, a lei (art. 622), em atenção à
153

boa fé do adqurrente, se o alienante vier a adquirir depois o domínio, como se, por exemplo, o receber em herança, considera revalidada a transferência, desde o momento da tradição.
Pode acontecer também que surjam dúvidas a respeito da relação entre um contrato inábil e um ato translativo válido. Sabe-se que
em nosso direito, 11 convenção e a sua execução são momentos bem
distintos. Na hipótese, pode acontecer que o contrato seja nulo ou
anulável em virtude de um vício qualquer, como a incapacidade
do alienante, mas que a tradição a seu turno se tenha realizado de um
modo perfeito. :g ela válida ou inválida? Nessa controvérsia o Código
é expresso e resolve a questão dizendo que o defeito do contrato se
comunica à tradição, tomando-a também nula ou anulável.
Quando o proprietário se opõe à alienação, nos casos de venda
forçada, deve-se considerar aí válida a tradição?
Os autores discutem esse passo. Mas pode-se dizer que, nesses
casos, o juiz pondo em hasta pública a coisa, age como se fora o próprio alienante, por isso que desempenha então o papel de representante legal do proprietário para efetuar a tradição.
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CAPITULO XI
USUCAPIÃO
Conceito e requisitos. Suspensão e interrupção do prazo.
Renúncia do usucapião.

Sabe-se que a lesão do direito está conceituada como uma violação do dever jurídico. Dessa lesão decorre dois efeitos: o primeiro deles é a responsabilidade ou o dever jurídico subseqüente de reparar a
lesão; o segundo é a ação, que consiste no direito que tem o ofendido
de provocar a intervenção do Estado para efetivar a responsabilidade.
Se, porém, o tempo corre sobre a lesão do direito sem que o interessado provoque a reparação, a lesão convalesce.
Daí chamar-se a essa prescriÇão de prescrição liberatória, porque
ela exonera o devedor.
Há, como se sabe, dois gêneros de prescrição: aquisitiva e liberatória ou extintiva. Ambas contém em si o princípio extintivo donde
lhes vem a denominação comum; mas, uma se distingue da outra por
seu objeto, condições e efeitos.
A prescrição aquisitiva tem por objeto o domínio e outros direitos reais, e pressupõe, como condição, a posse; é ao mesmo tempo
causa de aquisição e de extinção de direitos. No seu modo de atuar
predomina e força geradora; a extinção vem por via de conseqüência;
o proprietário perde o domínio porque o adquire o possuidor. A lei
toma-a pelo seu lado positivo, considera-a modo de aquisição.
A extintiva é negativa; nasce da inércia e tem por efeito dissolver a obrigação paralisando, destarte, o direito correlato; não gera
direitos.
O direito de propriedade, como se vê, pode sofrer lesões e é, aJé,
o direito que lhes oferece maior oportunidade. Lesa-se a propriedade
retirando a coisa das mãos do proprietário ou, simplesmente, interferindo nas suas utilidades.
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As lesões ao direito de propriedade estão ou não sujeitas à prescrição?
É usual dizer-se que o direito de propriedade é imprescritíVel, no
sentido de que, ainda que o proprietário fique muito tempo sem exercer a sephoria sobre a coisa, nem por isso diminui a eficácia do seu
direito sobre ela. Mas, desde logo, a idéia de prescrição só se depara
quando se verifica a lesão do direito de propriedade; sem haver lesão
desse direito, não se pode falar em prescrição.
Que dizer, porém, do caso em que se verifica a lesão do direito
de propriedade? Neste caso tem lugar duas hipóteses:
I) Â primeira hipótese é aquela em que a lesão se consumou
sem que o proprietário perdesse em favor do ofensor a posse da coisa;
II) A segunda é aquela em que a lesão importa na perda da posse e, por conseguinte, na constituição de uma outra posse nas mãos
do ofensor.
A primeira hipótese é aquela ordinária de lesão do direito subjetivo, isto é, em que o proprietário não perde a posse da coisa. Do
dano causado à coisa nasce um dever de reparar. Essa reparação deve
ser pedida mediante o exercício de uma ação, e se o tempo passa
sobre a lesão praticada, extingue-se o direito de reclamar.
O artigo 178, § 1O, n? IX, do Código Civil, é que disciplina o
assunto, estabelecendo um prazo de 5 anos para a prescrição da ação
por ofensa ou dano causado ao direito de propriedade. É uma hipótese em que, para a lesão do direito de propriedade, vigora a simples regra da prescrição liberatória.
Quando, porém, o proprietário perde a posse da coisa em conseqüência da lesão, e o ofensor se toma seu possuidor, cria-se uma situação nova e para a qual o direito confere um novo tratamento. A propriedade sofreu uma ofensa, que se pode dizer total, porque o proprietário perdeu o exercício do seu direito e, passado o tempo sobre essa
lesão, sem reclamação do proprietário desapossado, cria-se uma situação que apresenta duplo efeito:· de um lado se destrói o direito do
proprietário de reclamar, e, de outro, converte-se a posse do ofensor
em propriedade.
Dá-se aí o que se chama usucapião.
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Pelo usucapião o possuidor se toma proprietário; a ofensa ao direito de propriedade convalesce. Compare-se um pouco a prescrição
aquisitiva à prescrição liberatória.
Prescrição aquisitiva e prescrição liberatória são dois institutos
que a doutrina francesa e italiana costumam geralmente tratar juntos,
enquanto que a doutrina brasileira prefere o tratamento separado, isto porque, no direito brasileiro, o usucapião aparece unicamente
como modo de aquisição da propriedade, ao passo que a prescrição
liberatória aparece em todos os direitos. Costuma-se. dizer que a prescrição aquisitiva é modo de aquisição de um direito subjetivo determinado - a propriedade.
Entretanto, estudando-se a história e a função econômica dos
dois institutos, não se pode deixar de reconhecer neles um fundo
comum. De fato, sobre ambos os institutos encontram-se a idéia da lesão e a idéia da convalescença por força do tempo, como denominadores comuns.
Aqui se nota que o tempo, longe de ter na vida jurídica uma
ação dissolvente, é um fator de consolidação de situações visíveis. O
tempo trabalha a favor do que é aparente e trabalha contra as situações ocultas. O tempo trabalha a favor das situações visíveis, declarando que, a partir de um certo tempo, ela não pode ser contestada.
O tempo não trabalha sobre o direito como trabalha sobre as criaturas vivas, fazendo-as desaparecer.
Portanto, não há dúvida de que ainda mesmo no que se pode
chamar de os seus alicerces filosóficos, prescrição aquisitiva e prescrição liberatória exprimem na origem jurídica o mesmo princípio.
Vistas essas noções gerais dos dois institutos, cumpre passar ao
exame do usucapião. Desde logo note-se que o usucapião é um efeito
da posse. Ele não decorre apenas da lesão do direito de propriedade.
A lesão do direito que não for acompanhada de uma posse nas mãos
do ofensor não gera usucapião. Outra observação, que incumbe fazer
desde logo, é que o usucapião é um modo de aquisição, não somente da propriedade, mas também do usufruto, servidões, enfiteuse.
Não somente o domínio pleno adquire-se pelo usucapião, mas
também o domínio útil. Também o usucapião é um meio derivado
de aquisição da propriedade, o que equivale dizer que os ônus que recaem sobre a coisa passam para aquele que adquiriu pelo usucapião.
Examine-se, por enquanto, apenas o usucapião das coisas móveis.
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Há duas espécies de usucap1ao: usucap1ao ordinário, quando se
consuma por três anos; e extraordinário, quando se completa em cinco
anos. 5 8
As diferenças entre essas duas espécies de usucapião residem nos
seus requisitos fundamentais.
Comece-se pelo usucapião ordinário.
São os seguintes os requisitos exigidos para o usucapião ordinário: a) posse de boa fé; b) justo título; c) coisa hábil; d) decurso ininterrupto de três anos.
A posse jurídica é a b;!se fundamental de toda prescrição aquisitiva. :g, entretanto, necessário que essa posse revista-se de boa fé,
vale dizer, é necessário que o possuidor tenha a crença de que legitimamente lhe pertence a coisa sob sua posse.
A boa fé deve existir, tanto no começo da posse, como em todo
decurso de sua duração. Aquela crença que serve de fundamento à
boa fé repousa em erro de fato, erro que se resume em ignorar o
obstáculo que se opõe à transferência do domínio, como se a coisa
não era do alienante ou este não tinha o poder de aliená-la. O erro de
direito nunca pode servir de fundamento de boa fé porque ninguém
se presume ignorar a lei.
Claro está que, quando se fala em posse capaz de conduzir ao
usucapião, está-se falando em posse originária, isto é, posse animus
domini. Posse derivada não pode conduzir ao usucapião, porque aí
não existe lesão alguma do direito.
Na posse derivada a coisa foi cedida ao possuidor direto em virtude do poder de disposição do proprietário e, quando ele entrega
a coisa ao locatário, por exemplo, não está sendo lesado no seu direito, ele o está exercendo.
:g a posse animus domini que determina a lesão do direito do
proprietário, porque o possuidor possui como proprietário, sem que seja titular da propriedade. Essa posse há de ser justa, para produzir o
usucapião ordinário. Deve estar isenta dos três vícios objetivos que a
tornariam injusta: violência, clandestinidade e precariedade (vi, clam,

precario).

58.
Esse prazo, que era de 10 anos, foi reduzido a 5, ex vi da Lei n<? 2.437,
de 7 de março de 1955, consoante a redação dada ao art. 619, do Cód. Civil.
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Mas não basta que a posse seja objetivamente justa; é preciso
que ela seja de boa fé originária e superveniente. Vale dizer, a boa fé
é exigida no começo da posse e em todo o decurso de sua duração. A
superveniência da má fé, portanto, destrói a prescrição que ainda não
está consumada.
Justo título. Como tal se considera o ato jurídico próprio, em
tese, para transferir o domínio, mas em concreto incapaz de transferilo, por conter um vício intrínseco que impede a transferência efetiva
do direito.
O possuidor, geralmente, demonstra a sua boa fé pelo título. Por
que é que se julga alguém dono de uma coisa? Porque tem um título
que demonstra a sua aquisição.
É o título que explica a boa fé, mas essa boa fé pode ser explicada por vários atos refeçentes à coisa, isto é, atos que demonstrem
que sempre se considerou dono o possuidor, embora não se faça referência ao título. Para o usucapião ordinário é necessário não só provar-se a boa fé, como provar também o título e a sua justa causa.
A propósito do justo título, precisa-se considerar o título putativo, que é o que, embora inválido, embora injusto, forneceu às partes
que praticaram o ato a aparência de que esse ato é válido. Imagine-se
alguém que compra um imóvel e sem ter passado nenhuma escritura,
tendo, apenas, recebido um documento de quitação, se instala no imóvel como dono. É claro que falta o título; salta aos olhos, até mesmo
de um inexperiente, que a compra e venda não se consumou, por isso
que a compra e venda de um imóvel é um contrato solene, que exige
uma série de requisitos, mas' a rusticidade pode, perfeitamente, acreditar na validade deste título .. Pode, perfeitamente, supor que aquele recibo representa de uma maneira completa o negócio que pretendeu
ter realizado. Diz-se, então, que este título é putativo. Sobre o título
putativo incide ou não a boa fé, conforme a esfera social da pessoa
que o aceita.
Se o título em que baseia a invocação do usucapião foi, pelo
juiz, reconhecido como putativo, procede o usucapião.
Além do justo título e da boa fé, é requisito essencial a coisa
hábil ou coisa usucapível.
Só as coisas que não se acham fora do comércio é que podem
ser objeto de usucapião ordinário, embora se admita que o usucapião
extraordinário envolva as coisas clausuladas de inalienabilidade. Outro
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requisito para que se dê o usucapião ordinário é o decurso ininterrupto de três anos. O lapso de tempo da prescrição ordinária é de três
anos para as coisas móveis.
A suspensão e interrupção do prazo regulam-se pelas mesmas regras na prescrição aquisitiva e na prescrição liberatória.
Assim, deve-se fazer remissão ao regime dos arts. 168 e seguintes
do Cód. Civil, que regulam a suspensão e a interrupção da prescrição liberatória.
Dá-se a interrupção da prescrição quando ocorre algum fato que
tem por efeito eliminar o tempo anteriormente decorrido, tomando-o
inútil para o cálculo do ·prazo legal, sem, todavia, alterar as condições
da posse. A interrupção apenas anula o tempo decorrido até o fato
que a determinou e, uma vez cessado este, toma a correr novo prazo
para a prescrição.
Suspende-se a prescrição quando sobrevém algum obstáculo que
temporariamente a impede, ou de começar ou de continuar a correr,
sem, no entanto, acarretar perda do tempo anterior, nem modificar as
condições da posse. Levantado, pois, o obstáculo, a prescrição entra
a correr de novo, e, então, se leva em conta o lapso de tempo anteriormente decorrido.
A suspensão é um parêntesis aberto no curso da prescrição, que
ocorre pela causa justificativa, a partir da qual não corre mais a prescrição, até que cesse a causa; e, como parêntesis que é, não impede
que se junte o período já decorrido antes, e suspenso, com aquele que
recomeça a correr depois de encerrada a causa justificativa.
É lícito, àquele que está usucapindo, somar a sua posse com a
posse do seu antecessor. Muitas vezes acontece que durante o lapso
de tempo necessário para se consumar a prescrição, a coisa tenha sido
possuída por duas ou mais pessoas. Na generalidade destes casos a lei
permite ao novo possuidor juntar à sua posse a do seu antecessor e,
destarte, completar o prazo exigido. É o que em direito se denomina
acessão de posse.
Quando se está possuindo uma coisa móvel há um ano e surge
o proprietário a reclamá-la, deve-se indagar do alienante sobre o tempo em que já possuía sem reclamação, e se ele já possuía há dois
anos, por ex., o usucapião ordinário já se consumara.
Veja-se o usucapião extraordinário, que é o de cinco anos.
A ênfase que o decurso do tempo adquire neste caso é tão grande que obscurece a posse. Como se viu, admite-se no usucapião ordi160

nário um prazo muito curto para que este se consuma. Tal período
tão curto é admitido em homenagem à excelência da posse daquele
que está usucapindo. No caso do usucapião extraordinário, outra é
a situação que se apresenta. Como o possuiàor tem cinco anos de tranqüilidade no uso da sua coisa, rende-se homenagem ao tempo e esquece-se a posse, não se indagando nem do justo título, nem da boa fé.
Para que se verifique a aquisição do domínio da~ coisas móveis
pelo usucapião extraordinário, basta que se configure a posse mansa,
contínua e pacífica durante cinco anos, isto é, basta que haja posse
por esse prazo sem interrupção nem oposição. A posse não precisa ser
fundada em justo título e boa fé, que se presumem. Basta que o
adquirente prove que possui a coisa como sua, isto é, mansa, pacífica e continuamente, para que se presuma, da parte dele, a boa fé
e o justo título, não podendo o proprietário procurar contestar essa
presunção. E mesmo que contestasse, não conseguiria destruir o direito do usucapião, porque o que, em última análise, quis o legislador dizer, formando essa presunção, é que o usucapião extraordinário independe de justo título e boa fé.
Os autores, que se têm ocupado do estudo do usucapião, têm
aventado várias justificativas filosóficas para a existência do instituto.
De um modo geral encontramos os que explicam o usucapião como
um prêmio ante a negligência do proprietário. A negligência do proprietário não é propriamente uma razão determinante da prescrição
aquisitiva, mas intervém como uma consideração moral de grande
valor para colocá-la sob uma luz mais favorável, tirando-lhe o cará. ter espoliativo que à primeira vista se lhe atribui.
Só há na verdade uma justificativa para o usucapião: ele existe
para dar segurança à vida jurídica. Seria impossível a segurança dos
bens se para determinar a sua propriedade se tivesse de remontar ao
infinito na cadeia dos títulos.
Por que existe o usucapião? Porque não é possível fazer até o
infinito à prova das aquisições derivadas.
Portanto, o fundamento do usucapião não é outro senão garantir a estabilidade e segurança da propriedade, fixando um prazo, além·
do qual não se podem mais levantar dúvidas ou contestações a seu
respeito.
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CAPITULO XII
OCUPAÇÃO
Conceito e reqt•isitos - Invenção do Tesouro e da Coisa perdida.
Renúncia do Usucapião
Ocupação de animais - Caça e pesca - .Legislação especial
Em continuação ao estudo dos modos de aquisição da propriedade móvel, considere-se o primeiro dos modos originários: a ocupação.
No momento inicial- de qualquer sociedade, que se possa teoricamente imaginar, a ocupação seria a modalidade única de estabelecimento do direito de propriedade. Se os bens ainda não pertencem a
ninguém; se o homem ainda não incorporou ao seu patrimônio qualquer uma das coisas móveis ou imóveis de que ele se vê cercado, o
primeiro ato, pelo qual o direito de propriedade se estabeleceria, seria,
necessariamente, a ocupação, que é o ato pelo qual alguém se assenhoreia da coisa, submete-a à sua vontade de um modo unilateral.
Da ocupação nasce, portanto, um primeiro domínio, um domínio
que não tem antecedente, e depois de se haver, assim, fundado um direito de propriedade, quando aquela coisa se transmite a outrem, a no·va aquisição é sempre uma aquisição derivada, ou porque o próprio
primeiro proprietário transmite a um segundo o seu direito e, nesse
caso, tratando-se de móveis, a modalidade aquisitiva seria, provavelmente, a tradição, ou porque o primeiro proprietário deixa de possuir,
enquanto em favor de um estranho uma posse começa e, nesse caso,
ao cabo de algum tempo, a propriedade se terá transmitido por usucapião. Quando se toma uma propriedade que se adquire por um modo
derivado e procura-se remontar na cadeia das aquisições anteriores
de que ela foi objeto, pode-se dizer, sempre e necessariamente, que
essa cadeia termina numa ocupação.
A ocupação é o termo inicial da 9adeia de transmissões da propriedade, que se pode acompanhar no tempo. A maioria das vezes,
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não se consegue chegar muito longe e, exatamente, para não se precisar remontar até o infmito, é que, como se viu, se instituiu o usucapião.
Na sociedade atual, especialmente na sociedade urbana, a ocupação é coisa rara. Os bens já se acham, normalmente, no patrimônio de
alguém, ou no patrimônio do Estado ou no patrimônio dos particulares, de maneira que um ato de ocupação pode ser considerado esporádico. Não sucede o meSJ1?.0 na sociedade rural, onde a natureza oferece, a cada passo, ao homem, bens soBre que ainda não se estabeleceu
um domínio. Se se trata não de uma sociedade rural já estabelecida,
já organizada, mas de um meio ainda não civilizado, se se trata, principalmente, de uma zona dessas a que a civilização ainda não atingiu,
então, a ocupação, em vez de rara, é freqüente e até se pode considerar a modalidade normal de estabelecimento do domínio sobre móveis.
o que acontece, entre nós, em todas as zonas de nosso território, onde não existe uma vida social intensamente organizada, onde
uma população difusa se espalha por territórios que não foram, até o
momento, ocupados e civilizados por ninguém. De sorte que, no direito civil, o estudo da ocupação não é o estudo de um meio de aquisiç.ão da propriedade que quase se faz por um puro interesse teórico; é,
pelo contrário, um modo de aquisição intensamente praticado, embora
não seja praticado com esta intensidade nos meios urbanos, que se tomam habitualmente como padrão para o estudo dos atos jurídicos.
Pode-se defmir a ocupação como um modo de aquisição do domínio que se verifica pela apreensão de uma coisa que não se encontra no patrimônio de alguém.
Aí estão os elementos fundamentais da ocupação: apreensão da
coisa e coisa que não está no patrimônio de alguém. Se faltam esses
elementos ou se falta, apenas, um deles, os efeitos do ato praticado
são outros, não se verificando a fundação de um primeiro domínio.
Assim, quando se pratica a apreensão de uma coisa, supondo que ela
não pertence a ninguém, quando, na realidade, sobre ela incide o domínio de um titular desconhecido, então, os efeitos da apreensão se
prendem ao estabelecimento da posse, posse essa que se desenvolverá
posteriormente em propriedade se for ocupada com todos aqueles
requisitos do usucapião. Se não há, porém, domínio algum sobre a
coisa, se de fato ela não se acha no patrimônio de alguém, então, o
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ato de apreensão desenvolve, imediatamente, um efeito mas completo e, então, não só estabelece a posse, como gera, instantaneamente,
a propriedade.
Quais são as coisas a que se pode aplicar a ocupação no direito
moderno? São, apenas, as coisas móveis. De uma ocupação de imóveis,
de uma ocupação do solo, só se pode falar em sistema de direito diferente do nosso e quase todos já ultrapassados. No direito antigo, a
ocupatio se fazia dos móveis e imóveis; no direito de hoje, a ocupação dos imóveis é considerada inadmissível, isso porque, todas as terras que não se acham no patrimônio de um particular, estão, por isso
mesmo, no patrimônio do Estado; são, portanto, devolutas ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público em Cj.ljO território de jurisdição aqueles· imóveis estiverem situados.
No Brasil, até 1850, teve-se a ocupação de imóveis embora o
nosso direito positivo não desse normas bem claras ao instituto, que
era regulado pelos princípios gerais do Direito Rom.ano, mas o certo é
que a lei ri? 601, de 18 de setembro de 1850, seguida de um regulamento de 30 de janeiro de 1854, veio encarar a situação de fato em
que se encontrava a propriedade territorial, em grande parte ocupada
pelos particulares, que, por meio de uma apreensão das terras, se
achavam colocados nelas como proprietários.
Essa le'i reconheceu aos ocupantes dessas terras um domínio
legítimo, detenninando, ao mesmd tempo, que todas as demais terras,
que não se achassem ocupadas e legitimadas na forma daquela lei, daquela data em diante seriam devolutas ao Estado e ficavam, por conseguinte, no patrimônio da pessoa de direito público. De sorte que,
no sistema do direito positivo brasileiro, a partir daquele instante, só
se deve reconhecer a ocupação como um modo de aquisição da propriedade móvel.
Quais são os móveis que podem ser adquiridos? Todos, desde
que não tenham dono. Todos, desde que sobre eles não incida um
direito de propriedade anterior. Mas um móvel pode estar sem dono
de duas maneiras: ou porque ainda não se estabeleceu sobre ele um direito de propriedade, ou porque, tendo havido, embora, um direito de
propriedade, o proprietário dele se demitiu, a ele renunciou, de sorte
que as coisas sem dono devem ser separadas em duas grandes categorias, que se costumam designar com suas denominações romanas: res
nullius, a coisa de ninguém, aquela que nunca teve dono; res derelic165

tae, aquela que teve dono, mas que o proprietário renunciou. Exemplos de res nullius, inúmeros que são, a vida os oferece a cada passo.
Nas formas de economia primitiva, característica das sociedades
que praticam a colheita dos produtos já elaborados espontaneamente
pela natureza, a res nullius é tudo aquilo que a natureza oferece gratuitamente ao apreensor. Assim, quando numa floresta se encontra o
fruto pendente ou separado e dele alguém se apodera; assim, quando
se encontra a caça selvagem e se abate; quando se pesca nas águas de
um rio público ou quando de uma coisa comum como, por exemplo,
a água de um rio se separa pela apreensão uma pequena parte, esta se
torna, por ocupação, propriedade do apreensor.
Quanto à res derelictae, todo bem móvel assim se pode apresentar. Tem-se, entretanto, de fazer uma diferença clara entre a derelição
e o abandono. Pelo simples fato do abandono, não se chama uma coisa derelictae. O abandono nada mais é do que abstinência, por parte
do proprietário, daqueles atos de utilização da coisa, pelos quais, normahnente, ele exterioriza o seu domínio, mas pode ter abandonado a
coisa sem a intenção de se desfazer dela, de modo que, na derelição,
se deve ver um verdadeiro ato jurídico, uma declaração de vontade implícita num comportamento. O comportamento é o abandono, mas é
preciso que este abandono traduza a intenção de deixar de ser proprietário. O abandono com renúncia é, portanto, a essência da derelição. Também não há derelição quando se abandona a coisa em benefício de outrem, e isso acontece inúmeras vezes na vida jurídica, isto é, acontece todas as vezes em que alguém se sente obrigado para
com outrem em razão de uma coisa, como ocorre na obrigação propte rem, que já se teve ocasião de estudar. 59 Nesse caso, um dos modos que teria o devedor de se exonerar de seu dever jurídico seria
abandonar a coisa em favor do credor. Nesse abandono não há derelição, e deve-se tratar como uma verdadeira liberalidade, como uma
doação, com uma remissão de dívida ou que outro nome tenha, conforme a função econômica que se espera deste abandono.
A rigor, não se podem enumerar os casos em que se dá a ocupação. São inúmeros; apenas podem-se tratar mais particularmente de alguns casos, sobre os quais poderiam surgir dúvidas, porquanto não
são as coisas aí consideradas res nullius em toda a evidência rlo termo.

59.
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Vide, do autor, Programa de Direito Civil, Vol. II, pág. 49, Ed. Rio, 1978.

Quanto aos animais bravios, nio se pode ter dúvidas de que a
sua caça constitui ocupaçio, mais já se pode ter dúvida quanto aos
animais domésticos, aqueles que o homem amansa e traz para o seu
convívio. Pode haver ocupaçio de animais domésticos? Sim, isso acontece quando eles se extraviam e não são procurados pelo dono. Se há
procurá, este ato de procurar preserva o título anterior; porém, se nio
há procura, o animal recupera a sua liberdade e com isso se torna
passível de ocupaçio. O mesmo se dirá do enxame de abelhas, que
por uma condiçio própria de sua maneira de viver, freqüentemente
emigram, abandonam uma colmeia e vão se instalar em outro local. Se
o dono do enxame não o reclama imediatamente, entende-se que o enxame recupera sua liberdade e pode ser ocupado por qualquer pessoa,
normalmente por aquela em cujas terras o enxame foi estabelecer-se.
As pedras, as conchas, todos esses produtos que o mar lança às praias
nos movimentos naturais da vasa, são passíveis de ocupação. Já n[o se
diria o mesmo da carga alijada, que vai dar às praias depois de ter
sido lançada ao mar pelo capitio. O iactus é um ato jurídico cercado
de normas muito especiais e não há, da parte do capitio que alija a
carga, a intençio de renunciar ao direito de propriedade; apenas alivia
o barco para que resista melhor à tempestade e, por conseguinte, a
carga que der à praia pertence aos seus antigos donos e pode ser
reclamada oportunamente, levando-se sua apreensão em conta no estudo fmal .do rateio que equilibra os prejuízos da avaria.
Outro caso particular de ocupação é a ocupação de pedraS preciosas
ou rnetais nobres, conhecida com a denominação de faiscação ou garimpagem. A fa:iscaç~o e a garimpagem desempenharam, como se sabe, um papel
fuJldamental na vida econômica do nosso país, se bem que hoje n[o se esteja mais com a vida econômica marcada, predominantemente, por essas
atividades. Ainda se contam por dezenas de milhares os homens que, no
Brasil, vivem da faiscação e da garimpagem. É uma atividade local, tanto
mais rendosa quanto mais cresce o valor dos metais nobres e das pedras nas
épocas de desvalorização do dinheiro, como esta que se atravessa, e o interesse que tem o país na arrecadação desses valores é tanta que o Governo
passa a estimular e a proteger a faiscação e a garimpagem ditando, para isso, normas legislativas que colocam numa posição especial o garimpeiro, e
a praticar atos de administração tendentes a lhe favorecer as atividades.60
60.

O autor emitiu essa observação em sala de aula, no primeiro semestre de
1944, mas, ainda hoje, ela é absolutamente pertinente.
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A diferença entre a garimpagem e a faiscação está nos objetos
a que elas se dirigem. A garimpagem é a procura de pedras preciosas,
que se encontram nas águas e terras de aluvião. O diamante é, por excelência, a pedra procurada, mas há garimpagem, ainda mesmo quando
se trata de pedra de outra natureza, preciosa ou semipreciosa. A faiscação é, principalmente, a faiscação do ouro de aluvião, mas é, também, a faiscação de qualquer outro metal nobre, que se encontra no
mesmo gênero de depósito.
Pelo simples fato de alguém procurar metais ou pedras, não se
configura a situação da garimpagem ou da faiscação. Há requisitos indispensáveis a essas atividades, que são encontrados no Código de Minas, Decreto-lei n? 1.985 de 29 de janeiro de 1940.61 O primeiro
desses característicos é a lavra rudimentar. Se a lavra exige trabalhos
de industrialização, métodos extrativos que não podem ser considerados de natureza rudimentar, já não se terá a característica da garimpagem. O segundo característico é a própria natureta do depósito:
deve ser depósito de ~uvião, embora a ele se equiparem os depósitos
superficiais, que podem ser explorados pelo sistema denominado cata
aberta. As catas abertas são talhos feitos na superfície da terra e que
permitem a garimpagem a céu descoberto. Se há galerias, se há necessidade de obras que já constituam uma verdadeira armação de uma mina,
então, fugiu-se do segundo característico. O terceiro, é o próprio sistema, em que cada homem produz em regime de empresa individual. Se
ele se organiza e surge uma companhia destinada a realizar aquele fim,
assoei~ do-se· e combinando, já de um modo complexo, os. elementos
da produção, juridicamente falando não há garimpagem, e, finalmente,
o quarto C$facterístico, é a própria técnica da exploração, que há de ser
definida: é indispensável que o garimpeiro empregue mecanismos portáteis. Se ele se serve de mecanismos que exigem instalações duradouras, que ele mesmo não pode transportar, não é mais garimpeiro; já é
um minerador e está sujeito a outra legislação, a outros requisitos. Este

61. Tem sofrido sensíveis modificações e aditamentos, sobretudo no que con·
cerne às jazidas petrolíferas. Hoje, o Código de Mineração é o Decreto-lei n?
277, de 28/9/67 (com redação dos Decs.-1eis 318, de 14/3/67, e 330, de
13/9/67), que modificou o Decreto-lei n? 1985, de 29/1/40, citado ·no texto
e então denominado Código de Minas. - O Código de Mineração está Regulamentado pelo Decreto n? 62.934, de 02/7/78.
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mecanismo pode variar; não são obrigatórios aqueles que se está acostumado a ver na garimpagem e que, ainda hoje, são os mais usados,
como a batéia, etc., mas é indispensável que sejam portáteis.
O poder público estimula, como disse, a garimpagem. Há uma
atividade legislativa desenvolvida neste sentido e a própria lei já traduz
esse espírito protetor através de uma série de medidas.
A primeira delas é a liberdade de garimpar e faiscar nas águas
e nas terras públicas. A segunda, é a criação de condições locativas especiais à garimpagem e à faiscação em terras particulares. Está claro
que se pode faiscar e garimpar em terras particulares, se isso é permitido pelo seu proprietário e este pode mesmo cobrar dos garimpeiros
uma espécie de aluguel, por isso que aí, como se está vendo, o contrato de garimpagem toma muito o caráter de um contrato de locação de
gozo, mas a lei estabelece que o aluguel, cobrado dos garimpeiros, não
pode ser superior a 10% do que eles retiram com sua produção.62 Essa é a norma especial criada para a garimpagem em terras particulares.
Considere-se, agora, a ocupação com a invenção. A invenção não
vem aqui chamada naquele sentido, com que habitualmente se toma a
palavra, de descoberta intelectual; invenção aqui é, apenas, achado, e
invenire não quer dizer outra coisa senão encontrar. Descobrir e inventar são palavras sinônimas, embora, hoje em dia, se tenha de especializar o sentido de urna e de outra. Inventor é aquele que acha,
que encontra uma coisa móvel qualquer. A invenção, por si, não. induz
ocupação; quando se inventa um objeto, quando, por exemplo, se encontra na rua um objeto qualquer, essa invenção não induz ocupação.
Considere-se, entretanto, a invenção de coisa sem dono. Se a coisa que se encontra não pertence a ninguém, pode ser ocupada. Está-se
diante da ocupação pura e simples; o outro caso, porém, é o da invenção de coisa alheia perdida: o dono a perdeu e alguém a inventa.
Qual o dever, quais as conseqüências jurídicas? Desde logo surge

62.

Na forma do § único do artigo 74 do Decreto-lei n? 277, de 28/2/67,
citado (Código de Mineração), a contribuição do garimpeiro, ou aluguel, como
diz o texto, não pode ultrapassar o dízimo do valor do imposto único arrecadado e incidente sobre a substância encontrada. No caso de pesquisa autorizada, o
seu titular fica vinculado a pagar ao dono ou possuidor do solo, uma renda pela
ocupação e uma indenização pelos danos decorrentes dos trabalhos de pesquisa,
nas condições previstas nos arts. 37 e 38 do Dec. 62.934, de 2/7/68 - Reg. do
Código de Mineração.
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o dever de restituir e esse dever de restituir não é, apenas, o de restituir quando a coisa for reclamada. A solidariedade social impõe ao
homem deveres mais extensos e aí se tem um dos raros casos em que,
no direito positivo, se encontra um dever de fazer imposto pela lei,
um dever de fazer que não é precedido de nenhuma! estipulação convencional. Deve, aquele que encontra o objeto, diligenciar para encontrar o seu dono e deve diligenciar pela maneira usual. Não é preciso
que se esmere nesta procura, mas é preciso que, de algum modo, inda
gue do dono, quando mais não seja, na redondeza do Iachado. Se nà'
o encontra, deve, então, consignar o objeto à autoridade. Esta se incumbe de esperar que o procurem, de tomar as providências cabíveis,
e se de todo não for encontrado o dono, então, o objeto será vendido
em hasta pública e do produto obtido será pago o inventor, a título
de recompensa pelo achado, e o saldo recolhido ao et ...uu público. Este direito a uma recompensa é essencial a toda a invenção de coisa
alheia. Pele simples fato de alguém encontrar a coisa alheia, tem o direito a uma recompensa que, no caso, é I remuneratória e que, evidentemente, o dono da coisa pode se dispensar de pagar, abandonando-a.
O inventor não só tem direito à recompensa, como o tem à indenização pelas benfeitorias necessárias que tenha feito. Não tem direito à indenização das benfeitorias /úteis ou voluptuárias, mas tem
quanto às necessárias e responde pelos danos que causar por dolo; não
os que causar por culpa. De sorte que, mais não se precisa dizer para
se identificar, na posição jurídica do inventor, um verdadeiro gestor de
negócios, embora um ge$tor de negócios sui generis, que responde
apenas por dolo.
Outro caso de invenção, que precisa!ser estudado, é o da invenção
do tesouro. O tesouro, hoje em dia, é raro; era comum nas épocas em·
que não se confiava nos bancos. No momento, o tesouro é quase uma
hipótese a ser considerada, apenas, de ordem histórica, embora, ainda
freqüentemente, mesmo em nosso país, se esteja inventando tesouros,
ocultos, provavelmente, há muito tempo e encontrados em escavações,
em demolições de edifícios, em velhas paredes, onde outrora a poupança das famt1ias patriarcais Irecolhia seus haveres, receiosa do fisco
e de seus exatores.
Que é um tesouro? É um depósito de c<'isas preciosas; dinheiro
ou pedras ou o que quer que seja, é um depósito oculto e sem dono.
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Quando se conhece o dono do tesouro, vale dizer, se· se pode estabelecer a quem ele pertence, não é mais tesouro, no sentido jurídico da
·palavra. Oculto, também é preciso que esteja. Já dizia o Digesto: the

· saurus est vetus quaedam de'positio peculiae cujus non extat memoria,
ut /am dominum non habet; sic enim fit qui invenerit, quod non alterius sit, etc ...63 Não ter dono e não ter memória de quando se
fez o depósito. Já estão aí, na defmiçto do jurisconsulto romano, as
características do tesouro.
Que se faz com o tesouro inventado? A regra· estabelecida no
direito civil é que o tesouro, sendo encontrado pelo próprio dono do
do solo onde está oculto, pertence a ele, mas encontrado por alguém
que não é donq do solo, pertence· metade ao dono e metade ao inventor. Discute-se se a invenção do tesouro, ante esta regra, é ou não
um caso de ocupação: Parece antes que não é; parece antes que é um
caso de acessão, que é tratado, portanto, como um acessório do solo
onde se encontra, e a metade concedida ao inventor não é mais do
que um prêmio que se llie faz pelo achado. Note-se bem que é preciso que o tesouro tenha sido achado por acaso. Aquele que se põe
a procurar o tesouro, se o encontra, não será recompensado;. a pesquisa do tesouro s6 é permitida ao proprietário do ·solo ou a um terceiro
devidamente autorizado, mas, se alguém, suspeitando de um tesouro
num imóvel, sem autorização do proprietário, se põe a procurá-lo,
então, se o encontrar, encontra-o para o proprietário, o que demonstra, ainda uma vez, que a regra dominante na propriedade do tesouro,
não é a ocupação, é acessão. O mesmo se deve dizer do empregado
que encontra um tesouro por acaso. Se o encontra por acaso, tem
direito à metade como inventor; se o encontra porque o proprietário o mandou procurar, encontra-o para o dono, como um simples
preposto.
Note-se, ainda, que este direito sobre o tesouro, na íntegra ou
por metade, é indiferentemente reconhecido ao proprietário e· ao
enfiteuta, ainda aí, se beneficia da sua condição de titular do domínio útil e, por conseguinte, da equiparaçã'o que se faz dele ao proprietário, para todos os fms de direito.
Tratemos, a seguir, da ocupação de animais. Os animais são coisas móveis e entre elas formam uma espécie à parte: os semoventes.
63.

Fr. 31, § 1C?, de adquirendo rerum dominio, D., 41,1.
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Dotados da iniciativa do movimento, já nisso se diferenciam, radicalmente, das outras coisas consideradas móveis. O direito lhes dispensa regras próprias, não só em face de a utilidade econômica dos
animais ser considerada individualmente, ser considerada na sua espé. cie dentro do gênero a que pertencem, como também, por outro motivo, já talvez de ordem moral, que leva o direito a não equiparar
o animal a qualquer outra classe de móveis.
Pode-se dizer, assim, que existe para os animais uma forma especial de proteção jurídica. Os motivos dessa proteção jurídica são dois:
em primeiro lugar, visa-se a preservação da fauna; a sociedade está interessada em que os animais subsistam, e não sendo eles jazidas minerais, que se pode praticamente considerar inesgotáveis, nem tampouco produtos da indústria, que o homem pode refazer com seu esforço, ma8, estando sujeitos às leis da reprodução, não pode o direito
deixar de preservar aquelas condições de vida que permitam às espécies a sua reprodução. Por outro lado, há um motivo de ordem
moral: o respeito ao ser vivo. Já esse respeito se manifesta em grau
mínimo para com as plantas, assim comó se manifesta em grau máximo para com o homem. Os animais que, na dignidade da vida, ocupam, precisamente, a posição intermediária, gozam, portanto, de uma
proteção mais extensa do que aquela que o mesmo direito estabelece
para as plantas. As coisas inanimadas podem ser destruídas livremente,
a menos que sua destruição represente um perigo .Para a coletividade
e, ainda assim, ver-se-á dentro em pouco que o direito criou .certas
normas para a proteção de coisas inanimadas em cuja subsistência a
sociedade tem certo interesse; tome-se o exemplo das construções, que
só se mandam demolir em determinados casos, preferindo-se sempre a
solução jurídica que permita manter a inteoridade do prédio; enquanto
isso, as plantas já não podem ser destruídas senão segundo um plano
que se possa reputar econômico. Assim, se destruirmos as florestas,
devemos replantá-las e se destruirmos as colheitas, é porque elas
são precisamente destinadás a essa modalidade de utilização.
Com os animais, também, permite-se que eles sejam destruídos,
mas só se permite essa destruição em certos_ casos e com certos fms,
que podem ser ou de utilização econômica ou de legítimo receio para
o homem.
Como se apropria o homem do animal? Se o animal ainda não
está no patrimônio de alguém, o modo por que alguém se apropria de172

le é a ocupação, e a ocupação dos animais livres sempre se apresenta,
ou sob a forma de caça ou sob a forma de pesca.
Estude-se, em primeiro lugar, a caça, matéria entre nós regulada pela Lei n? 5197, de 3 de janeiro de 1967, denominada Código de
Caça. 64
No Código de Caça encontra-se um conjunto de normas que
visam exatamente àqueles motivos superiores que orientam a proteção
jurídica dos animais: preservar a fauna e preservar o ser vivo, que é o
animal, autorizado, somente, à destruição em certas condições que excluem a perversidade, a crueldade ou mesmo a simples intenção de destruir.
Caçar é apreender animais silvestres.. O Código de Caça preferiu
esta denominação, animal silvestre, em lugar da outra, animal bravio,
que outrora se usava, porque nem todas as caças são bravias; muitas
vivem em liberdade, mas, por serem inofensivas, não poderiam, legitimamente, ter aquela designação.
A apreensão pode se dar de muit(l)s modos: pela percepção, pela
surpresa, pela atração. Ou se persegue a caça, ou se surpreende a caça,
ou se atrai a caça a um determinado lugar, e a apreensão pode ser do
vivo ou do morto. Em todos esses casos se tem caça e aquele que
consegue caçar o animal é o seu dono. Se o animal ferido escapa ao
caçador, aquele que o encontra e dele se apodera, está obrigado a entregá-lo ao caçador, desde que o caçador apareça, procurando-o, e se
a caça se refugia numa propriedade particular, murada, tapada, enfim,
de tal maneira que o caçador não a possa perseguir, o proprietário do
imóvel, onde a caça se refugia, está compelido pelo direito a exibi-la,
isto é, a fazer sua entrega ao caçador, logo que este reclame.
Consideram-se os animais, de um ponto de vista jurídico, em
mansos, domésticos e silvestres. Mansos são aqueles que são inofensivos, pacíficos em seu natural; domésticos ou, melhor, domesticados
são aqueles, cuja natural braveza é dominada pelo homem através dos
seus processos de educação de animal; silvestres são aqueles que se
encontram, no seu estado de natureza, incompatíveis com a vida junto ao homem e subordinados à sua vontade.

64.
Quando o ilustre autor abordou o assunto, estava em vigor o Dec.-lei n?
210, de 12 de abril de 1939.
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Podem-se caçar os animais silvestres e ainda mesmo os domesticados que recuperem a liberdade. Não se pode, porém, caçar o manso,
ainda mesmo num acesso momentâneo de ferocidade. Assim, o boi
que é de seu natural tranqüilo, mas que, às vezes, se vê tomado de
fúria, não pode, por conseguinte, ser objeto de ocupa,ção.6 5
Há animais que não se podem caçar. Entre eles avulta logo toda
a série de animais úteis à agricultura. A sua caça é proibida pelo departamento competente, que é a Divisão de Caça e Pesca do Ministério
da Agricultura,66 cuja competência e cujos modos de ação não serão
aqui estudadas, pois pertenc,em ao estudo do direito administrativo.
Não se podem caçar, também, os pombos-correio, em nenhuma circunstância ou ocasião, tampouco os pássaros, isto é, as aves ornamentais e canoras, que não estão incluídas entre aquelas que têm, realmente, uma aplicação venatória, como sejam, por exemplo, as chamadas
caças de penas. Não se podem caçar, ainda, as espécies raras, aquelas
que estão desaparecendo e para as quais a repartição competente
lança aviso aos caçadores, de que não as devem matar.
Onde se pode caçar? Pode-se caçar nas terras públicas; 6 7 nas
terras particulares, somente com licença dos respectivos donos. Fora
daí, a caça está restrita às terras públicas que são, realmente, aquelas ·
onde a caça tem, na verdade, suas atividades. Não se pode caçar,
também, nos sítios de criação e de refúgio, que são áreas de reserva de caça, criadas pela administração pública, para que ali a caça se

65. Essa matéria estava de certo modo adstrita a certos costumes locais ou regionais, como era o caso (e ainda é, ainda que mais reduzido), de gado selvagem
no alto sertão da Bahia e de Pernambuco, se. Raso da Catarina e zona do Navio,
sobretudo com o gado vacum e cavalar, sujeita a pega e apropriação a certo negócio não escrito, mas observado entre fazendeiros das adjacências e vaqueiros.
Nunca fora regulada ou contemplada em lei, mas, sim, subordinada a certas praxes rudimentares daqueles recantos do País.
66.

O Código de Caça - Lei 5197/67, citada, criou o Conselho Nacional de
Proteção à Fauna, com atribuição consultiva e normativa nesta matéria.

O Código de Caça em vigor, já referido, logo no art. 1~ determina que
todos os animais que vivem naturalmente fora do cativeiro, qualquer que seja a
espécie, são da propriedade do Estado, e, então, profbe a caça livre. Com isso,
a legislação vigente passou a admitir a caça apenas vinculada a permissão e controle do Poder Público Federal.

67.
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possa acoitar e, assim, ter sua vida preservada e seu desenvolvimento
cercado de condições favoráveis. Onde passa uma estrada, de ferro ou
de rodagem, a área de caça também está limitada por uma faixa de
três quilômetros para cada um dos limites da estrada, dentro da
qual não se pode caçar com armas a bala; nos demais casos a distância é de quinhentos metros, e aí compreende-se que a razão é o perigo comum que adviria da caça feita nas proximidades de lugar de grande trânsito. Não se pode, também, caçar nas zonas urbana e suburbana, nos povoados e em suas cercanias.
Quem pode caçar? Podem caçar, em primeiro lugar, quanto à
idade, .os maiores de 18 anos. Com menos de 18 anos não se tem
capacidade específica para caçar. A caça é uma arte perigosa e, por
conseguinte, não se permite, impunemente, a um menor desta idade.
Podem caçar os brasileiros; os estrangeiros que tenham sua permanência legal no país assegurada; não os estrangeiros que estejam no
gozo de uma simples permanência temporária; os turistas podem, também, caçar desde que sejam turistas de países com os quais nosso
país entretenha relações diplomáticas, e podem caçar, de um modo
geral, os naturalistas, quaisquer que sejam suas nacionalidades, preenchidos outros requisitos, porquanto o desempenho de sua missão
científica vem sempre munido de autorizações especiais.
O caçador pode ser profissional ou amador. Profissional, está
claro, é ·o que caça com fim de lucro; amador, o que caça com
fun de recreio, e tanto um como outro não pode exercer a caça se
não estiver licenciado.68 A licença do profissional nunca o autoriza
à. caça de aves; a do amador, porém, pode abranger todas as mo"
dalidades venatórias. Note-se que o caçador precisa de duas licenças:
uma para o porte de arma e outra para o exercício de caça; a do porte de armas é licença policial e a do exercício de caça é expedida
pela Divisão de Caça e Pesca, anualmente.
No interesse de fomentar a caça e as qualidades esportivas que
ela desenvolve, e, também, as aplicações industriais que dela resultam,
a nossa lei fundamental sobre o assunto autoriza a formação de sociedades de caça e de tiro ao vôo. O tiro ao vôo, até mesmo praticado
nos stands dos clubes, é considerado caça para todos os efeitos da lei.

68.

Atualmente, a caça profissional é proibida, como se vê nos arts. 2? e 3?
do vigente Código de Caça. Então, a matéria do texto não mais prevalece.
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Muitos são os métodos de caçar e, evidentemente, o seu estudo
não pertence nem interessa ao direito: constitui objeto da arte venatória ou da montaria, sobre a qual, em todos os tempos, se escreve, ram tratados, dos quais alguns são clássicos em nossa literatura. Mas
ao direito interessam os métodos de caçar, apenas no que diz respeito às proibições, aos métodos proibidos.
Desde logo, são proibidas as caças com fundas, das quais se
conhecem todas as formas populares: atiradeiras, bodoques e outras
formas de funda arremesso. O veneno não pode ser empregado na
caça. O fogo também não, porque constitui uma forma de caça cruel.
As armadilhas, a não ser que sejam feitas com tal dispositivo que
não sacrifiquem a presa, mas as armadilhas que consistem em traves
que se despejam sobre a caça, mutilando-a e, também, onde a caça, .
a maioria das vezes, se aleija, são proibidas. As armas de. fogo, com
calibre de 22 mm. ou superiores, são vedadas, a não ser para caça
dos grandes carniceiros, que deve ser feita em regiões distantes pelo
menos 3 kms. de qualquer caminho. A captura de nitilios de animais
que ainda não atingiram a maturidade sexual é, igualmente, proibida,
pelos prejuízos que trazem à reprodução. Aí se tem, num breve resumo, o direito especial de caça, tal como se encontra no Código especializado.
Convém notar, ainda, que as sanções para as tfansgressões de~s
preceitos, via de regra, são penais, por isso que, não ferindo diretamente o direito· subjetivo de alguém, não suscitam uma reclamação para haver a responsabilidade correspondente. Pode, entretanto, suceder
que alguém, caçando numa zona não permitida, fira a uma pessoa.
Este ferimento gera uma composição de perdas e danos; não geraria,
se a caça estivesse sendo exercida nas condições regulamentares, com
as cautelas próprias da lei. Alguém que seja ferido por uma bala de
calibre 22 mm., nas proximidades de um povoado, pode intentar uma
ação de perdas e danos pelo ato ilícito praticado. Não poderia porém,
se acontecesse em pleno mato, em lugar adequado à caça dos carniceiros, mas, ainda_mesmo isso, não daria à sociedade garantias suficientes de que a caça seria exercida em condições de segurança para todos, e de preservação para as espécies que desaparecem, se não se estabelecesse aquilo que se chama a estação da caça. A estação da caça é a
época em que a caça fica aberta numa determinada região. ~ permitida a
caça, numa época, para certos animais, noutra, para outros animais, de ma176

neira a atender aos períodos próprios, principalmente de reprodução de
determinados. animais que têm o cio em épocas certas do ano, de sorte a se poder evitar a caça das fêmeas prenhes e, também, para que,
havendo um período no ano de tranqüilidade para os animais, eles
possam prosperar e aumentar de número durante esta fase. Não é,
porém, no Código de Caça que se encontra marcada a estação de caça; é um ato de autoridade administrativa competente. Os estudos para determinação das estações de caça são delicados; dependem do conhecimento dos hábitos dos animais e constituem uma regulamentação
muito abundante. Faz-se, também, uma proteção indireta, que é a
que consiste em proibir o comércio de couros, peles e penas de animais, quando não revestidos de certas características e dimensões.
Com isso se impede a caça dos animais muito novos e assegura a
escolha da caça madura.
interessante apenas, para nós, o art. t?,
onde estão enumerados aqueles que não podem ser caçados mortos,
mas que podem ser caçados vivos ou, por outra, podem ser capturados.
No art. 9~ protegem-se algumas espécies raras ou úteis, que não devem,
por conseguinte, ser caçadas por ninguém. 69
Veja-se, agora, a pesca. A pesca pode ser marítima ou interior.
Interior, a que se faz em lagos, rios, canais, braços de água doce; marítima, a que se faz em água salgada ou salobra. A marítima pode
ser litorânea, costeira ou de alto mar. litorânea, quando é feita nos
portos; costeira quando é feita numa faixa de ág'ua de 12 milhas em
perpendicular à costa, e alto mar, quando é feita além desta faixa. 70
Quem pode pescar? Só podem pescar os brasileiros. 71 A pesca
é uma atividade inteiramente nacionalizada. Só o brasileiro pode ser
pescador e compreende-se, pois a pesca desfruta de facilidades de navegação que tomariam seu exercício perigoso se pudesse ser livre-

e

69. 'Esses dispositivos referem~e à lei revogada. Na legislação vigente, essa discriminação foi deixada a cargo da autoridade administrativa - Lei 5197/67,
art. 8<?.
70.
Atualmente essa faixa é de
praxes usuais entre algumas nações.

reputar~e

em 200 milhas, em face de novas

71.
Com o advento do novo Código de Pesca, Dec.-Lei n<? 221, de 28/2/67, a
pesca passou a ser permitida também aos estrangeiros - arts. 27 e 29. Quanto à
pesca por barcos estrangeiros, deve-se consultar a Lei n? 6.276 de 01/12/75.
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mente feito por estrangeiros. Só os maiores de 16 anos podem pescar,
e todos precisam de licença que é expedida, pelo Ministério da Marinha, gratuitamente para os profissionais e mediante taxa para os amadores. Está claro que não se precisa de licença para a pesca de terra
com caniço; esta pesca é esportiva e inocente, não dando ·lugar à
necessidade de fiscalização. 7 2
O pescador profissional deve ser, obrigatoriamente, matriculado
nu!Da colônia. A pesca é uma atividade de caráter gregário. Não há,
propriamente, pescadores isolados; há pequenos grupos, pequenas sociedades d~ pescadores. A própria natureza dessa atividade solicita uma
cooperação maior; pede um auxt1io mútuo e o certo é que, em todos
os lugares onde se pesca, os homens se congregam para pescar, de sorte que, entre nós, o pescador profissional há de estar, obrigatoriamente, matriculado numa colônia, que se designa pelo prefixo Z. O
pescador, se pesca em alto mar, não poderá ter o comando de um
barco de pesca se não tem carta de patrão de pesca e, portanto, esta
atividade exige um maior aparelhamento profissional. Os barcos que
levam tripulação devem ter, pelo menos, 2/3 dela composta de brasileiros, isso porque o tripulante de um barco de pesca não é, obrigatoriamente, um pescador, pode ser, simplesmente, um marinheiro, que
não está matriculado em colônia alguma e que, portanto, trabalha para
o pescador.
Os processos de pesca, como já se disse, só interessam ao direito
pelas proibições que sobre eles incidem e que todas elas têm objetivo
de preservar a fauna marítima, garantir a atividade simultânea de vários pescadores, sem que uns impeçam as pescarias dos outros, e proteger a navegação, que poderá, muitas vezes, ser prejudicada. Assim, por
exemplo, proíbe-se a pesca à dinamite ou com substância tóxica. Por
quê? Porque essa pesca acarreta uma destruição irregular, criminosa, da
fauna marítima, além de causar, com as substâncias tóxicas, grande

72.
Nos termos do Código de Pesca em vigor, referido na nota anterior, os
pescadores profissionais necessitam de matrícula que está passível de autorização
prévia da SUDEP, e poderão sê-lo os maiores de 18 anos; quanto aos maiores de
14 anos, estes só podem ser aprendizes de pesca e sua matrícula é provisória. Os
amadores de pesca estão sujeitos à obtenção de licença, que é anual e está subordinada ao pagamento de uma taxa; para eles a lei não estabelece limite de
idade; deve-se depreender, entretanto, que não sejam absolutamente incapazes.
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risco para o povo, pelos animais que ficam envenenados. ~ proibida,
também, a pesca com fachos de luz, porque o facho de luz pode perturbar a navegação, de sorte que não se proíbe esta pesca nos lagos;
proíbe-se nos lugares onde há navegação. A pesca que se faz com aparelhos, com redes, estará, também, sujeita a restrições, conforme o
lugar em que estes aparelhos sejam postos, pois, se uns prejudicam certa fauna, em matéria de procriação que deve escapar, outras constituem entraves à passagem de pequenos barcos e assim por diante. As
razões técnicas são várias, podendo-se ampliar o seu conhecimento,
desde que se entenda alguma coisa da arte da pesca. Assim, os aparelhos de espera, por exemplo, são proibidos. ~ sabido que a criação de
peixes está subordinada a uma grande movimentação migratória, que é
característica da fauna marítima, segundo leis próprias de sua vida, e
isto está muito condicio,uado ao período de desova e de cruzamento.
De sorte que os aparelhos de espera, os currais, as cercas, os chamados aparelhos de arrasto, as grandes redes, que são variadíssimas em
seus tipos e características, ·os arrastões de praia, os trolls, as traineiras com que se fazem os grandes cercos para a pesca, esses são
proibidos ou não, conforme o lugar onde a pesca se faz. Assim, por
exemplo, na pesca litorânea não se pode empregar nenhum aparelho
de arrasto, mas o tro/1, que é a malha de 30 cms. de largura, pode
ser empregado em alto mar, não permitido, porém, o seu emprego
a menos de 3 milhas da costa. Já as traineiras não podem ser empregadas na pesca litorânea nem mesmo na costeira, com menos de
200 mts. de dimensão.
Onde é proibido pescar? Não se pode pescar perto dos esgotos,
pelo perigo de caráter público; não se pode pescar perto das carreiras,
etc., porque isto acarretaria uma destruição de exemplares ainda não
amadurecidos sexualmente. Não se pode pescar em lugares que guardam embarcações de caça e pesca. Quanto à pesca que se faz em alto mar
em embarcações, as regras são muito variadas e todas visam a proteger a execução conjunta da pescaria. Assim, existem regras a respeito
da maneira por que os pescadores devem navegar e dispor suas embarcações, quando estão realizando uma pescaria de conjunto, e normas
para respeito às pedras, aos aparelhos que tenham sido colocados em
boias e que não podem ser tocados nem levantados pelos demais. De
todas essas proibições resultam responsabilidades que emergem do cam-
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po do direito civil e para a simples infração das normas já surgem sanções penais, por isso que todas elas são consideradas contravenções.
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CAPITULO XIII
ACESSÃO DE MÓVEL A MÓVEL
Confusão - Comistão - Adjunção - Especificação

Agora o estudo da acessão. Diz-se que há acessão entre duas coisas quando elas se estabelecem numa relação de interdependência, que
faz com que se considerem em conjunto e se tenha de ser obrigado
a ver em cada uma delas uma parte daquele conjunto. Essa relação
de interdependência pode ser mais ou menos intensa, pode ser indispensável para certas finalidades da coisa e pode desaparecer quando se
considera uma fmalidade diversa.
Há muitas situações de acessão em que duas coisas se podem colocar; é um fato corrente na vida cotidiana e gera conseqüências jurídicas mais ou menos profundas, conforme o grau de interdependência,
conforme a ligação entre duas coisas. Desde logo há dois casos muito
interessantes a, examinar, para ver se, em ambos, surge ou não uma,
acessão. A coisa engendra um fruto, pergunta-se: esse fruto é um
acessório da coisa, está-se diante de um caso de acessão? Segundo
caso: duas coisas distintas, cada uma delas com seu dono, vêm a se
colocar numa relação de .interdependência material absoluta e deve-se,
então, perguntar se, também, há acessão ou rtão. Note-se com que
intuito se faz esta pergunta: a acessão é um modo de adquirir a propriedade; quando 'uma coisa se toma acessória da outra, a propriedade
se define pela coisa principal ou, por outras palavras, o proprietário
da coisa principal se toma proprietário da acessória, indenizando o
proprietário da coisa acessória, para que não haja em favor dele um
enriquecimento ilícito. Quando a coisa engendra um fruto, o seu
proprietário se toma dono do fruto, do mesmo modo, quando duas
coisas se juntam uma à outra de uma maneira indissolúvel, o proprietário da principal se toma proprietário da acessória, estando,se, nesses
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casos, diante de casos de acessão? A resposta a esta pergunta tem muita importância, porque, com ela, se adquire uma noção precisa do que
seja acessão. É inegável que o fruto é um acessório da ~oisa que o engendra, mas o título pelo qual o proprietário da coisa adquire a propriedade do fruto não é acessão; decorre do próprio direito de propriedade que ele tinha sobre a coisa principal, por isso que o título de
proprietário da coisa lhe confere, entre outros poderes, o de gozar, o
poder de percepção dos frutos. É o próprio direito de propriedade,
portanto, que por um desenvolvimento lógico, por um seu poder de
expansão natural, abrange os frutos engendrados pela coisa. Não se trata de um caso de acessão.
Acessão existe quando a coisa acessória estava fora do patrimônio daquele que vai a ela aceder, de tal maneira que, pela equiparação
da coisa acessória à coisa principal, nasce um direito de propriedade
novo, um direito de propriedade que não estava contido no título anterior do proprietário. Assim, se dois metais se misturam, de modo tal
que se tornem inseparáveis, e se é possível determinar, entre eles, qual
é o principal e qual é o acessório, o proprietário do principal adquire
a propriedade do metal que ao dele se misturou, e indeniza o proprietário desfalcado.
Desde logo, note-se que existe uma regra geral comandando a
acessão de coisas: o proprietário da coisa principal adquire a propriedade da coisa acessória. Esta regra está, porém, sujeita a certos princípios que a temperam. O primeiro é este: se houver possibilidade de
separação, cada prÓprietário tem direito de pedir que a coisa se separe
e volte às suas mãos. Quando, porém, a separação é impossível, então,
se aplica a regra, e o proprietário da coisa principal torna-se o proprietário da acessória.
Note-se, também, que acessão não é gratuita, a não ser em alguns casos especiais, quase sempre aqueles em que a acessão se dá por
obra da natureza. Via de regra, o proprietário que adquire pela acessão
indeniza ao que perde.
Que é, porém, coisa principal? Se uma das coisas é móvel e a
outra imóvel, a imóvel é sempre a principal. Se ambas são móveis ou
ambas são imóveis, principal é aquela que, pela sua natureza, determina a destinação do conjunto. Se, porém, nenhuma delas tem este privilégio, se não é possível dizer qual delas dá a destinação ao conjunto,
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então principal é a de maior valor. O critério do maior valor resolve,
em última análise, a determinação da coisa principal.
Pode haver três espécies de acessão: acessão de móvel a móvel;
acessão de móvel a imóvel e acessão de imóvel a imóvel. Estes dois
últimos casos serão considerados a propósito do estudo da propriedade imóvel. Por ora comporta estudar-se a acessão de móvel a móvel.
De três modos se pode dar esta acessão. Primeira hipótese: as
duas coisas móveis estão em estado líquido e se misturam, ou uma está
em estado sólido, mas, ao se misturar com o líquido, se dissolve: é a
mesma coisa e, neste caso, chama-se confusão. Segunda: as duas coisas
são sólidas e se misturam e, neste caso, chama-se comistão. Terceira:
as duas coisas não se misturam, apenas se justapõem, aderem de uma
maneira definitiva uma à outra e, neste casQ, tem-se a adjunção.
Um exemplo de adjunção é o seguinte: alguém passa verniz num
móvel pertencente a outra pessoa. Dá-se a adjunção entre estes dois
objetos e precisa-se, portanto, determinar quem é o proprietário deste
conjunto, que se domina móvel envernizado. A que critério se recorre?
Veja-se, então, se uma das duas coisas pode determinar a destinação
do conjunto. É claro que a destinação é dada pela mobt1ia e, portanto, o proprietário do objeto principal é proprietário do conjunto e
paga ao dono do verniz o seu valor, a menos que tivesse havido entre
eles convenção, mas, se houve convenção, não se cogita mais de acessão, pois só se pode falar em acessão quando se dá casualmente.
, Quando ocorre acessão, a regra é esta: primeiro, tenta-se separar
as coisas que foram confundidas, misturadas ou adicionadas, desde que
se possa fazer sem deteriorá-las. Se, porém, a separação importa em
deteriorá-las, então já se tem de abandonar esta regra. Ver-se-á, então,
quem vai adquirir a propriedade do conjunto e quem a adquirir é o
proprietário da coisa principal. Qual é a coisa principal? Lança-se mão
da regra há pouco mencionada e se verá que será o proprietário da
coisa que determinar a destinação do conjunto ou o proprietário da
coisa de maior valor e se esta regra não chegar a um resultado positivo, porque têm o mesmo valor ou a mesma função no conjunto, então se reconhecerá o condomínioó
Note-se, porém, que há uma distinção muito importante a fazer
entre os casos em que a confusão, a comistão ou a adjunção se derem
de má fé e os casos em que se derem de boa fé. No caso em que
houve boa fé, o proprietário que se beneficia com a acessão, estando
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de boa fé e, sendo surpreendido com a acessão que se verificou, tem
diante de si um único caminho: guardar a coisa e indenizar ao outro
proprietário. Mas, se o outro proprietário estava de má fé e o dono da
coisa principal surpreende esta má fé, que poderá ter sido um meio de
vender sua mercadoria através do expediente de obrigar o proprietário
do conjunto a indenizá-lo, tem ele, então, uma escolha: ou guarda o
todo e sempre indeniza a coisa, ou enjeita o todo e reclama do proprietário de má fé uma indenização integral.
Aí estão as regras sobre a acessão. Há um outro caso, muito
próximo do que se acaba de considerar, e que o Código trata juntamente com a confusão, a comistão e a adjunção e que, a _rigor, não
se pode chamar de acessão: é o da especificação. Há especificação
quando alguém, com a matéria-prima 1de outrem, fabrica uma coisa nova. Quando alguém, por exemplo, com o mármore que não lhe pertence faz uma estátua; com o fio que pertence a outrem faz um tecido;
com a tinta alheia pinta um quadro. Em todos esses casos o que há
é uma especificação. O trabalho é. aquilo que se uniu à coisa alheia,
fazendo dela uma espécie nova.
Quais são as regras para determinar a propriedade nesses casos?
Distinguem-se duas hipóteses: ou o especificador trabalha em matéria
em parte própria e em parte alheia, ou em matéria toda alheia. Se trabalhou em matéria em parte própria e em parte alheia, só há uma solução: adquire a propriedade daquilo que especificou e indeniza o
dono do material. Se, porém,· a "matéria era toda alheia, então se faz
uma distinção: indaga-se da boa fé ou da má fé do especificador. Se
ele estava de má fé, cabe a propriedade da coisa ao dono do material,
o qual poderá, está claro, haver, além disso, perdas e danos se com ela
não satisfez seus prejuízos. Nos casos em que há boa fé, faz-se outra
distinção: verifica-se se há redutibilidade ou irredutibilidade. Se ainda
for possível reduzir a coisa especificada à matéria inicial, reduz-se e
devolve-se a matéria ao seu dono. Se porém a redutibilidade for inconveniente, então, o ·especificador tem a propriedade e indeniza o
dono do material.
Nota-se o elastério que o legislador colocou nesta idéia da inconveniência ou conveniência de redução. Como se pode julgar a sua
conveniência ou inconveniência? Não levando em conta o interesse
do especificador ou do dono do material, mas o valor do próprio
objeto e, para decidir-se desse valor, o critério que se tem de lançar
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mão é um critério social. Eis aí uma boa aplicação daquilo a que há
pouco se aludiu: a proteção jurídica de coisas inanimadas; o seu valor
em si mesmas, sendo objeto de uma proteção especial. Assim, se alguém, com o material alheio, com o bronze alheio, compuser uma
estátua de valor, há inconveniência na redução e a redução não deve
ser feita. Inconveniência por quê? Não é a inconveniência do dono
do material ou a do especificador que se considera, mas a inconveniência que tem a coletividade, que quer a manutenção daquele objeto no
seu estado atual. Evidentemente, o julgamento deste valor pertence ao
juiz e é uma das aplicações mais delicadas que se encontram para o

officium iudicis.
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CAPITULO XIV
PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
Princípios peculiares - Publicidade e Registro
Limitações de Ordem Pública - Intervenção do Estado

A propriedade das coisas imóveis está sujeita a um complexo de
normas especiais que constitui o regime da propriedade imobiliária.
Em princípio, propriedade imóvel é o solo e tudo o que a ele
adere. Estão, assim, no seu âmbito, coisas naturais como as árvores,
coisas artificiais como as construções e· as sementeiras, e ainda as intelectuais, que são as que se incorporam por destinação, como as máquinas e as estátuas.
Além do solo e das coisas a ele aderentes, deve-se considerar como propriedade imóvel o espaço aéreo, .ou seja, a coluna de ar sobre
o solo, e, além deste, o subsolo, delimitado também pelo prolongamento subterrâneo das linhas demarcadoras da superfície do solo. Antes de aprofundar-se no estudo da propriedade imóvel, deve-se ressaltar
uma de suas características, que é a incindibilidade, por isso que não
se pode conceber a separação material da propriedade imóvel, porquanto ela se apresenta como um contínuo e, por conseguinte, não pode
ser objeto de reclamações parciais, a não ser excepcionalmente. Não
tardará que se veja uma importante aplicação desta regra.
Vejam-se agora os princípios peculiares à propriedade imóvel.
Em primeiro lugar a perenidade. O imóvel é perene, pois, de um
modo geral, perdura indefinidamente, só desaparecendo em casos excepcionais, como um movimento sísmico. O solo em si é perene e daí a
posição privilegiada que ocupa entre as riquezas. Dessa perenidade
advém o seu valor como sede de todas as atividades humanas, pois o
homem exercita as suas atividades num fragmento qualquer do espaço
habitável, seja para viver, para trabalhar e até mesmo para morrer.
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Acrescente-se o excepcional sentido economtco que tem a propriedade imóvel, sendo um meio de produção tanto agrícola como industrial. E, por situar-se de maneira privilegiada na vida econ.ômica,
daí também advêm privilégios políticos, caracterizando a classe dominante, ou seja, a mais beneficiada pela estrutura política, jurídica e
social. A propriedade imóvel patenteia-se mais nos países essencialmente agrícolas, mas, ainda mesmo em outros, ela segue a classe dominante. Viu-se a propriedade imóvel deslocar-se de uma classe para outra com o feudalismo agrícola e, após este, com o capitalismo
burguês, sobrelevando-se dep0is a indústria que se apodera da propriedade da terra, primeiro da urbana e depois da rural. É na época do
capitalismo cie:1tífico que é vista em mãos de trustes, sendo assim que
a propriedade da terra segue as transformações da sociedade, acompanhando a classe dominante.
Nada mais natural, então, esteja a propriedade imóvel regulada
por normas especiais. Enquanto a economia política estuda a propriedade sob certos pontos de vista, sobretudo na relação que mantém
com os interesses da produção, como, por exemplo, com relação ao
comunismo, sob o ponto de vista da justiça social, interessa a propriedade influenciada pelas idéias filosóficas e econômicas. A nós só
inte,:essa sob o ponto de vista dogmático, ou seja, o conjunto de normas que constitui o regime da propriedade imóvel.
A propriedade imóvel caracteriza-se sob dois pontos: quanto à
extensão do direito de propriedade e quanto à intensidade deste mesmo direito.
Extensão do direito de propriedade. A rigor poder-se-ía dizer
que o imóvel consiste na superfície do solo, mas esta concepção não
se tem no direito de propriedade, senão no direito real de superfície,
que é um direito que diz respeito apenas à superfície do solo, enquanto o direito de propriedade imóvel estende-se também ao espaço aéreo
e ao subsolo.
Inúmeros são os autores que discutem a questão da propriedade
do subsolo, mas ninguém duvida de que o subsolo próximo caia sob a
autoridade do proprietário do solo, o que se compreende perfeitamente, por isso que a agricultura e a construção levam a interferir no subsolo. O que os autores discutem é a questão do subsolo onde estão
as minas, as grandes jazidas e as peças arqueológicas. É importante,
ainda, porque ao subsolo pode atingir o proprietário vizinho, cavando
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embaixo da superfície, como, por exemplo, quando abre um túnel.
Qual o critério para se medir a propriedade do subsolo? A regra é que
ela se limita onde o proprietário já não tenha interesse na ingerência
alheia.
Quanto ao espaço aéreo, não foi objeto de discussão pelos antigos, por isso que só se tornou importante, modernamente, com a navegação aérea. Entre as teorias que explicavam a propriedade do espaço aéreo e do subsolo, destacam-se, como as mais importantes, a da
ocupação e a da acessão. Segundo a teoria da ocupação, o subsolo e o
espaço aéreo eram de propriedade de quem primeiro os ocupasse. Pela teoria da acessão, o subsolo e o espaço aéreo pertencem ao proprietário do solo. Q art. 526 do Código Civil regula a questão da propriedade. do subsolo e do espaço aéreo, preceituando que a propriedade
do solo abrange a do que lhe está superior e inferior em toda a altura
e em toda a profundidade úteis ao seu exercício, não podendo, todavia, o proprietário opor-se a trabalhos que sejam empreendidos a uma
altura ou profundidade tais, que não tenha interesse algum em impedi-los. Compreende-se o sentido prático do dispositivo que autoriza o
proprietário a avançar onde seu interesse reclame. Se alguém abre um
túnel atravessando um morro, em cujo cimo se tem uma propriedade,
e certos rumores ou trepidações estão perturbando, é claro que se está
diante de um caso de interferência em propriedade alheia. A este valor
prático corresponde a concepção teórica do que seja o imóvel, o qual,
além da superfície do solo, abrange o subsolo e o espaço aéreo.
O que constitui objeto da capacidade do imóvel é o espaço, no
sentido de local sobre a terra. É assim uma determinada área física,
e quando se diz que foi comprado um imóvel, quer dizer que se adquiriu certo local com os três elementos já vistos.
Com relação ao que está no subsolo profundo, como as minas,
entende-se que não é propriedade do dono do solo, estando sob o donínio do Estado, que autoriza a exploração. Esta matéria foi regulada
pelo Código de Minas, o qual respeitou os direitos adquiridos.
As águas sobre os imóveis pertencem ao proprietário, salvo os
cursos d'água navegáveis, que são águas públicas.
Intensidade do direito de propriedade imóvel. Sabemos que os
móveis não têm outro limite senão o arbítrio do proprietário, e só
em casos excepcionais é que vêm aparecer certas restrições. Quanto
aos imóveis, ante a relação de continuidade em que se encontram,
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repercutem um no outro, o que constitui uma ingerência que nada
mais é do que a transgressão do dever de abstinência, que é característico da propriedade. Daí a lei criar limites à utilização da propriedade,
e, se dentro do imóvel de alguém, há animais que possam propagar
moléstias ou ocasionar prejuízos, a lei veda esta utilização em benefício de toda a coletividade. O interesse do proprietário há de se exercer dentro do bem comum.
Com relação às limitações da propriedade imóvel, são elas reguladas pelo Estado, no interesse do outro proprietário ou no interesse
coletivo. As primeiras são as de interesse privado e limitam-se aos conflitos de vizinhança, que são regulados pelos chamados direitos de
vizinhança, como se verá mais tarde.
As limitações de interesse público podem ser classificadas em três
grupos:
1) limitações ao direito de propriedade;
2) limitações ao uso da propriedade;
3) limitações à disposição da propriedade.
As primeiras são os impedimentos em que são colocados aqueles
que adquirem a propriedade. Em regra, todo homem pode adquirir a
propriedade, mas hoje, cada vez mais, surgem obstáculos, sendo principai8, em nosso dispositivos, os que incidem sobre os estrangeiros, que
não podem adquirir o domínio útil de terrenos de marinha, ou de faixas de fronteiras. Estas limitações tendem a aumentar pelas idéias de
reforma social que pedem o desaparecimento dos latifúndios.
Quanto às limitações ao uso da propriedade, são elas as mais numerosas. Incidem sobre o direito de construir do proprietário, pois o
seu direito está limitado por normas de interesse público, sobretudo
nos grandes conglomerados humanos, onde se torna necessário estabelecer padrões estéticos e higiênicos. São normas que interessam à conveniência humana, normas de edilidade que constituem os códigos de
obras e posturas municipais, visando à iluminação, arejamento, circulação interna dos edifícios, etc. São normas que, apesar de estreitas, ainda são poucas, e o natural é que o interesse público as faça crescer.
Ao lado das normaS de edilidade, que visam ao direito de construir, existem também as de conservação histórica, sendo objeto de um
ato administrativo que é o tombamento, pelo qual se tolhe a liberdade do proprietário. Algumas vezes a existência de um objeto histórico
leva a restrições na propriedade vizinha, e, por exemplo, a fim de não
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ser perturbada a perspectiva de um monumento histórico, veda-se à
propriedade vizinha ultrapassar um certo limite de altura.
Outras limitações, quanto ao uso da propriedade, dizem respeito
à localização de certas indústrias, para as quais são reservadas ao comércio e outras às residências. Quanto às zonas rurais, as restrições
não são menores e assim se vê que canaviais só podem ser cultivados
em certos territórios, o mesmo acontecendo com o algodão, o que
bem demonstra a crescente intervenção do Estado n9 domínio da
agricultura.
Outras limitações públicas existem visando não ao aspecto econômico, mas a motivos de decoro, ou seja, a guarda dos bons costumes.
Os bordéis não podem funcionar nas cidades, existindo para isso zonas
especiais. Essa proibição promana do Estado, por ser um caso de
escândalo e não de mau comportamento, como muitos pensam.
Uma questão muito importante é a de se saber se destas limitações de ordem pública nascem direitos subjetivos em favor dos particulares. Veja-se um exemplo: a lei determina que não se pode construir numa rua determinada um prédio de mais de três andares. Pergunta-se: pode o proprietário de um prédio situado nessa mesma rua
vedar que outro exceda aquele limite? Teoricamente, todos os habitantes dessa rua têm um direito subjetivo face à transgressão, mas, apesar
disto, a resposta é negativa, pois o que os demais proprietários têm é
um legítimo interesse e não um direito subjetivo. Assim, o interesse
protegido é de ordem pública, de que ninguém é titular, mas que o
Estado encarna e representa, podendo, pois, a Prefeitura impedir a
construção, exigindo o respeito às normas, e, se abre mão disto, nenhum particular o pode fazer. Isso, no entanto, deve ser entendido em
termos, porquanto muitas vezes o interesse público atua através de
um particular e, nesse caso, se a nonna é desrespeitada, pode o prejudicado agir, pedindo que a coisa se desfaça. Quando, por exemplo,
um proprietário constrói certo tipo de prédio que toma insalubres os
prédios vizinhos, nesse caso, o interesse é público, mas o que se tutela
em primeiro lugar são os interesses particulares, e se a autoridade for
negligente, o particular prejudicado demonstra ter um verdadeiro direito, mandando que se desfaça a obra, ou que se respeitem os princípios.
Vê-se, então, que não é fácil a distinção, por isso que se chega, muitas
vezes, a pleitos que dão lugar às maiores injustiças. O Decreto-lei
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. 6.000 73 profbe que, na encosta da Glória, se construam prédios que
excedam certa altura, para não impedir a vista dos demais e, neste caso, se reconhece uma verdadeira servidão paisagística, conferindo ao
particular prejudicado um direito subjetivo.

73.
Vejam-se, a respeito da matéria, os Decretos 299, de 17/2/70, E - 3.800,
de 20/4/70 e 322, de 3/3/76, este o que aprovou o Regulamento de Zoneamento do Município do Rio de Janeiro. Vale aduzir que a região da encosta da Glória está compreendida na zona especial designada ZE - 1 e pertence à 4!1 Região Administrativa.
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CAPITULO XV
REGISTRO DE IMÓVEIS
Técnica do registro. Efeitos jurídicos. Alterações.

Regime da Propriedade Imóvel.

O principiO básico, que determina a organização da propriedade
imobiliária no nosso direito, é o da publicidade. O dever de tornar
público os atos jurídicos relativos aos imóveis, a necessidade de leválos a registro, onde todo e qualquer interessado possa colher por si só,
e sem autorização de ninguém, todas as informações de que necessita
sobre a situação jurídica de um determinado imóvel, é o que constitui
o chamado regime da publicidade.
Explica-se essa exigência da publicidade, com relação aos direitos
reais: eles são direitos que, por definição, prevalecem contra todos. O
dever jurídico que a eles corresponde recai sobre todos os membros
da sociedade, de sorte que, enquanto nas obrigações basta que o devedor conheça a obrigação, porque ela recai apenas sobre ele, nos
direitos reais, a obrigação recai sobre todos, o dever jurídico é comum
a todos os membros daquela sociedade e, portanto, é natural que todos disponham de um meio de conhecer, exatamente, os direitos que
devem respeitar.
É verdade que isso levaria a mesma necessidade de publicidade
para os móveis, sobre os quais também recaem direitos reais, mas, aí,
basta observar duas coisas: primeiro, é que os móveis possibilitam uma
melhor guarda por parte do proprietário do que os imóveis. Estes, normalmente, estão fixos nos seus lugares e são mais expostos à incursão
de terceiros do que os móveis, que se podem mais facilmente resguardar e defender. Em segundo lugar, devem-se observar as grandes dificuldades que, em matéria de propriedade móvel, adviriam do caráter
perecível dos objetos. Como os imóyeis não perecem, constituem
uma força de riqueza de duração mais ou menos ilimitada, podendo-
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se admitir, com vantagem, um regime de publicidade que acompanhe
toda essa sua indefmida existência, enquanto o móvel perece e, perecendo, tira ao registro e às inscrições, com fim de publicidade, toda
a sua razão de ser.
Finalmente, deve-se dizer que a publicidade não está de todo
excluída com relação aos móveis, embora sua prática seja apenas atenuada. Toda riqueza móvel que apresenta certa estabilidade econômica,
tende ao registro de publicidade como, por exemplo, já se verifica
para as embarcações; como se verifica para uma série de vínculos que,
hoje em dia, se cadastram; como se verifica até mesmo para certos
tipos de riqueza de ;u.~ .. ' Jr, para os quais é exigida a forma do registro com a fmalidaJ!' .~~ lhes proporcionar estabilidade e permitir
que se propaguem seus regimes de propriedade, como ocorre com as
ações nominativas, etc.
Na defesa da propriedade móvel, o que não se alcança com o
registro, alcança-se com a posse, dando à situação de possuidor uma
significação mais ampla do que aquela que se reconhece no possuidor
da propriedade imóvel. É que o possuidor do imóvel pode, com maior
facilidade, demonstrar seu direito apelando para o registro, enquanto
que o proprietário do móvel só o demonstra pela sua exterioridade.
Aí, a posse a que se confere, realmente, toda importância, quer em
matéria mobiliária quer imobiliária, é a de boa fé, quer dizer, aquela
que se realiza com a publicidade, aquela que se realiza com o público
conhecimento da situação existente e com a convicção em que está
o titular, de ter um título do bem que possui, argumento a que dá
muita importância Coviello, para demonstrar que a publicidade é comum aos dois gêneros de propriedade, embora só na propriedade imóvel ela se obtenha com o registro. 74
Que se visa a obter através do registro da propriedade imóvel?
Publicidade e segurança. Estas duas fmalidades se entrelaçam, podendo
parecer até mesmo dois aspectos de uma mesma coisa. Todavia, essas
finalidades aparecem bem nítidas quando se considera que a publicidade é, principalmente, o que o registro visa com relação a terceiros, e
a segurança, aquilo que visa a produzir com relação ao próprio titular
do direito.

74.

Fundamental, na matéria, é sem dúvida .a monografia de Coviello, Della
2~ ed., Napoli, 1915.

trascrizione,
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Levando a registro a situação jurídica do imóvel, cria-se para o
direito uma situação indiscutível; dá-se a ele uma base probatória que
não pode mais ser demolida, senão por meio de um ataque direto,
isto é, só quando se demonstre a insubsistência mesma do registro que
se praticou ou que sobre este registro prevalecem direitos que dependem do reconhecimento por sentença; só esses casos determinarão a
alteração do registro e, então. a modificação do estatuto daquele imóvel.
O sistema de registio vem de uma grande antigüidade. Não vem
do direito romano propnamente dito; na vida jurídica dos romanos
não se praticava o registro público nem se dava, mesmo, uma excepcional importância à forma escrita.
Os atos solenes eram de preferência verbais, se bem que se tenha, gradualmente, introduzido o hábito da escritura que, cedo, se tornou a forma normal de todos os atos jurídicos. Mas, registro visando
ao cadastramento da propriedade imóvel e com a significação jurídica
que hoje se lhe empresta, só se encontra, na antigüidade, entre os
egípcios, que são considerados, mesmo, os criadores da prática notarial.
Nas bibliotecas, que eram os cartórios da vida jurídica no Egito grego,
os bibliotecários mantinham o cadastro permanente da propriedade
imóvel. Todas as transferênctas, todas as criações de direitos, tendo
por objeto aqueles imóveis, eram levadas às bibliotecas, eram ali inscritas e compendiadas devidamente. 75
Note-se, é verdade, que ·a preocupação da publicidade com relação à circulação de bens de maior valor se exterioriza, também, entre
os romanos; exterioriza-se através das solenidades, e não através do
registro público. Muitos negam que a solenidade dos atos jurídicos
primitivos tivessem um fim publicitário. Pretendem que, aquilo, era
apenas exteriorização da mentalidade dos homens primitivos, que
sendo muito preocupados em materializar a sua vontade, praticavam
as solenidades com este fim, para tornar inequívoco, para tomar con75.
Há de explicar-se o que se acha asseverado no texto. O mundo germânico
antecipou-se ao sistema de registro, ou, mais precisamente, à publicidade, a qualquer outro povo do continente europeu. Basta frisar que a Gewere é considerada
por Albrecht, e, antes dela, Eichhorn, o fundamento de todo o seu antigo direito das coisas. Mas, antes, muito antes daquele povo, os egípcios tinham seus registres, ainda que inseparáveis, pode-se assim dizer, das atividades notariais, o
que é compreensível.
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creto seu pensamento e que, quando se dizia, p0r exemplo, dá isso
ou aquilo, não compreendia que esta simples manifestação da vontade operasse um efeito jurídico; exigia-se que, além da manifestação
da vontade, se praticasse um ato visível em cuja eficácia se confiava.
A verdade, porém, é qt:e, embora a solenidade correspondesse, realmente, a essa visão materialista do ato jurídico, que é característica
do homem antigo, tinha-se também um fim de publicidade, tanto
assim que, se a praticava para alienar as coisas de excepcional valor,
as coisas que os antigos chamavam mancipi, na solenidade colaboravam, sempre em grande número, as testemunhas, nunca menos de sete,
e, em alguns atos jurídicos mais solenes, como o casamento pela confarreatio, dez.

É evidente que, com esta solenidade, assistida por um tão grande número de pessoas, visava-se a deixar uma prova duradoura do ato
jurídico e levá-lo ao conhecim ~to de todos, por isso que a necessidade da publicidade é inerente ao.~ direitos reais, que précisam ser conhecidos de todos aqueles que devem respeitá-los.
No direito moderno, o sistema do registro público prosperou
em quase todos os países, tomando, porém, certas variedades que permitem classificar os regimes de registro público praticados em dois ou
três grandes grupos. Dois grupos fundamentais, o francês e o germânico, e um grupo que se chama secundário, que é o australiano, mais
conhecido por sistema Torrens (To"ens Act).
O sistema germânico conhece muitas variantes, entre elas a que
se distingue com o nome de sistema austríaco. É ao ,sistema germânico que se deve ligar o brasileiro.
O sistema francês tem sua origem nos chamados pays de nantissement, que é nome com que, habitualmente, se designam aqueles
países do direito costumeiro francês, onde a propriedade imóvel não
se considera transferida com relação a terceiros, senão depois de levada a um registro. Essa é, precisamente, a característica do sistema
francês; é que, no sistema francês, o registro é meramente probatório
do direito; com o registro prova-se o direito real, mas o que cria o
direito real, o que dá lugar à sua existência, é o ato jurídico que se
leva a registro, seja qual for esse ato. Assim, quando se celebra uma
escritura e se transfere a propriedade imóvel de uma pes~oa para
outra, está-se com isso praticando um ato jurídico que, desde logo,
transfere a propriedade do alienante para o adquirente, mas, perante
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terceiros, esse ato não produz qualquer efeito, senão depois de levado a registro. O registro, portanto, é que amplia os efeitos do ato
jurídico ou, por outra, deve-se dizer: só depois de feito o registro
é que o ato prevalece erga omnes.
As conseqüências práticas deste sistema são relevantes. Imagine-se
que alguém aliena a propriedade imóvel a uma pessoa e que, depois, vem
a constituir um direito real sobre a mesma propriedade ou, para admitirse logo a pior hipótese, pratica uma segunda alienação em favor de uma
outra pessoa, de maneira que a mesma coisa foi vendida, simultaneamente, a duas pessoas direrentes. A propriedade só se transfere entre as
partes por força dessa escritura; o novo adquirente, que foi beneficiado
com a aquisição em s~ndo lugar, ignora a primeira aquisição e se ·
antecipa no fazer a transcrição do seu título no registro de imóveis e,
então, é a propriedade deste que prevalece contra terceiros e não a do
outro. Uma situação incongruente, um pouco absurda. O que é, pois,
característico, é esse fato de que o registro não cria direito algum, serve
de prova dos atos já praticados, tornando-os obrigatório perante terceiros. Daí chamar-se a esse sistema, o sistema de transcrição.
O sistema germânico é chamado, por sua vez, o sistema da inscrição. A base deste sistema está na completa autonomia do registro.
O registro tem uma verdadeira autonomia em relação aos atos
jurídicos que lhe deram origem. Os livros da propriedade imobiliária,
o cadastro, são a própria origem da transmissão da propriedade.
Quem é o proprietário de um imóvel? ~ aquele em cujo nome
o imóvel está inscrito no cadastro. É só por esta inscrição que se deve indagar; não há interesse na consulta dos títulos propriamente de aquisição. Para o advogado germânico, o exame da propriedade particular
é mais simples do que para nós, por isso que se resume, realmente, no
·exame das inscrições lançadas nos livros imobiliários. Quando alguém
compra uma propriedade imóvel, toma o seu contrato de compra e
venda e leva-o à inscrição no registro de imóveis. Esta inscrição por
si é que cria o direito de propriedade em favor do adquirente e, desde
o momento em que ele foi feito, nenhuma utilidade mais tem aquele
contrato que lhe deu origem, a não ser no caso de se vir a mover
uma ação para anular a inscrição, pois, aí sim, se o que se discute é a
própria inscrição, aquele que a fez lançará mão do contrato para demonstrar a sua legitimidade, mas, para terceiros, não há necessidade al. guma de recórrer-se a esse título.
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Note-se que as duas variantes principais que se reconhecem no
sistema germânico estão no rigor dos efeitos desta inscrição. No sistema alemão, que se pode chamar ortodoxo, não há evicção propriamente, porque se toma proprietário em razão das inscrições constantes do cadastro; o seu direito é inatacável, pouco importando que
alguém, depois, venha demonstrar títulos que vão lhe conferir melhor
direito àquela propriedade. Este título se resolverá em perdas e danos.
Esta é que se poderia chamar a inscrição imobiliária em toda parte
com sua ortodoxia. Mais tarde, ao lado deste, surge o sistema tal
como se pratica no Brasil, que admite a evicção, mas confere ao registro de imóveis aquela eficácia de dar origem ao direito de propriedade, de ser o ato em virtude do qual a propriedade nasce, e isso é
que faz com que nosso sistema de registro de imóveis seja parentado
ao sistema germânico. 76
O nosso sistema de registro de imóveis está todo ele regulado,
hoje em dia, pela Lei 6015, de 31 de dezembro de 1973, que entrou
em vigor em 19 de janeiro de 1976 após ter sido alterada pelas Leis
6140, de 28 de novembro de 1974, e 6216, de 30 de junho de
1975.77
Nesta lei está compreendido todo o sistema de registro público,
tanto o registro civil das pessoas naturais e jurídicas como o registro
de títulos e documentos, destinado a dar eficácia aos atos jurídicos
com relação a terceiros, e o registro da propriedade imóvel. O registro
da propriedade imóvel constitui a última parte da lei em questão, a
qual dele se ocupa no Título V, arts. 167 e seguintes.
A lei anterior do Registro Público - Dec. 4857/39 - fazia a diferenciação entre os termos transcrição e inscrição de atos jurídicos,
que têm, entre nós, uma certa importância histórica, por isso que o
nosso sistema de registro público acompanhava o sistema francês, e
76.
O sistema germânico tinha como base nuclear, pode-...e dizer, a lei de 5 de
maio de 1872, mas tem sofrido sensíveis e várias alterações, não somente para o
fim de adaptar-se ao Código Civil de 18 de agosto de 1896, em vigor a partir de
1? de janeiro de 1900, mas também ante o advento de fatores de outro caráter,
valendo salientar, além de outras, a alteração advinda da lei de 24 de março de
1897 (Grundbuchordenung), com nova redação de 5 de agosto de 193.5
77.
Ao tempo destas lições estava em vigor o Decreto 4857, de setembro de
1939.
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só se admitiam que os atos translativos da propriedade fossem levados
a registro com o fun de transcrição. Já não era o mesmo com relação à hipoteca, a qual, por sua natureza, só se cria com o registro
público, e daí falar-se sempre em inscrição de hipoteca e transcrição
dos atos de transferência do domínio. Com o Código Civil, unificou-se
o princípio jurídico, por isso que só o registro passou a dar origem
a uns e outros direitos, mas respeitava-se a nomenclatura por estar muito radicada em nosso sistema. 78
Quais são os atos que devem ser levados a registro? Pode-se dizer
que são todos aqueles que modificam a situação do imóvel do ponto
de. vista público; os atos que criam, modificam ou extinguem direitos
reais sobre imóveis, direitos que prevalecem contra todos.
Os atos jurídicos, que têm os imóveis por objeto, não geram senão obrigações, mas só se pode fazê-las prevalecer contra terceiros,
levando-os a registro. Não ao registro de imóveis, mas ao registro de
títulos e documentos. O único ato que, embora gerando puramente
obrigações, se leva ao registro de imóveis é a locação, assim mesmo
quando se deseja fazer prevalecer o contrato em lace de terceiro adquirente. A l'ocação encontra-se sujeita a registro de imóveis para que
se constitua, realmente, um sério obstáculo contra o adquirente e para
que se possa informar dela no momento das aquisições de imóveis locados.79"
Formuladas as coisas com esta generalidade, não haveria mais
necessidade de se pormenorizarem os atos jurídicos que se levam ao
registro. Convém, contudo, mencionar alguns que poderiam passar desapercebidos, como por exemplo, todas as hipotecas, e com elas
os direitos reais de garantia que recaem sobre imóveis, inclusive
o penhor, naqueles casos em que este se refere a imóvel, como o penhor de máquinas e o penhor agrícola que tem por objeto as colheitas
pendentes, etc. Todos os direitos reais de fruição, servidões, usufrutos,

78. Inovando a respeito do assunto, a lei 6015 passou a denominar simplesmente "REGISTRO" ao qJle antes se chamava transcrição e inserição, e criou a
necessidade da matrícula para todos os imóveis.
79.
Vide art. 1197 do Cód. Civil e art. 167, inciso I, n'? 3, da Lei 6015
/73, citada. Vide também o art. 14 da lei 6.649, de 16/05/79 (Nova Lei do Inquilinato).
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rendas constituídas sobre imóveis, do mesmo modo que os ônus reais.
O mesmo se deve dizer do loteamento, pois, como se sabe, a propriedade imóvel, que é loteada para, em seguida, ser vendida mediante
constituição preliminar de promessa, está automaticamente sujeita a
um registro imobiliário especial, que se caracteriza não pela simples
inscrição da promessa de venda, mas pela inscrição do processo do
loteamento, daquilo que se chama o memorial de loteamento, a partir
do qual toda propriedade, que se tem em vista vender por lotes, fica sujeita ao registro especial do Dec.-lei 58. Também, devem-se lançar
no registro público os penhores judiciais, como as medidas preservativas que, sendo praticadas na justiça, importam de qualquer maneira
em vinculação para a propriedade imóvel, as penhoras, os arrestos, as
medidas seqüestratórias.
Além disso, têm-se os casos de transcrição. São estes, em primeiro lugar, as transferências de propriedade imóvel e, juntamente com
ela, os julgados que determinam aquisição ou perda de propriedade.
Julgados, por exemplo, das ações divisórias, pelas quais se põe
termo à divisão; sentenças de desquites 80 ou de nulidade de casamento, que determinem partilhas entre cônjuges; formais de partilhas; cartas de arrematação e de adjudicação dos bens vendidos em hasta pública, todos esses atos judiciais, enfim, que dão lugar à transformação
do título de propriedade, inclusive as sentenças que declaram o usucapião de 1O, de 15 ou de 20 anos, que são os prazos para os imóveis. Até mesmo a renúncia está sujeita à transcrição, levando-se a registro o ato que pôs termo à propriedade. 81
Além disso, também se conhece no registro da propriedade imóvel a averbação. A averbação é uma mera referência esclarecedora que,
ou visa indicar o cancelamento de um direito pelo anteriormente constituído, ou visa, então, a indicar alguma modificação no seu regime como, por exemplo, as convenções antenupciais feitas pelos cônjuges, no
momento em que constituem sociedade conjugal: devem ser averbadas,
e devem ser averbadas junto dos imóveis para que, na alienação que
deles se tenha de fazer, por esta convenção saiba-se a que regime de

80.

Hoje, com a Lei 6515, de 26/12/77, se diz separação judicial ou divórcio.

81.
Como já se disse, a nova Lei dos Registras Públicos, a 6015/73, denomina
a transcrição simplesmente como Registro. (Vide nota anterior.)
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propriedade está sujeita a sociedade conjugal, e daí sejam extraídas as
necessárias conseqüências jurídicas. Do mesmo modo, quando a sociedade conjugal que se desfez for restabelecida, deve-se fazer a averbação competente à margem do termo que anotara a sua primeira dissolução. Assim também as promessas de venda da propriedade imóvel,
loteada ou não. 8 2
Considere-se, agora, a técnica do registro, os princípios fundamentais que regem sua feitura, deixando-se para estudar a propósito
de cada um dos direitos reais o que há de particular neles.
O grande princípio, que domina a técnica do registro de imóveis,
é o da prioridade. Prius in tempore, melior in iure, já dizia um velho
brocardo. De maneira que, para estabelecer o bom direito, o que se
tem é que indagar da antecedência, e a primazia da antecedência quem
a dá é o registro.
Todo o sistema de registro de imóveis gira em torno da ftxação
da preferência. Como se fixa a preferência? Por meio de um livro próprio que existe no registro de imóveis, que é o livro n? 1 e que se
chama protocolo. É livro escriturado pelo próprio titular do cartório
ou, nos impedimentos, pelo substituto e ali se faz, apenas, a prenotação do momento mesmo em que o título é apresentado ao oficial. Ele
lança o título de uma maneira muito sumária, prenota o título, pois
que o oficial do registro de imóveis não é um registrador passivo, mas
pode, ele próprio, examinar o título que for apresentado e impugná-lo
sempre que não o considerar em ordem.
Quando essa dúvida é suscitada, ainda assim o oficial do registro deve realizar a prênotação, mas, logo a seguir, fará uma observação para dizer que a impugnou, tomando o cuidado de reservar um
espaço em branco para lavrar, posteriormente, a decisão do juiz. O
que ele não pode é recusar a prenotação. 83
Além deste livro, que é o fundamental do cartório, por isso que,
com ele se estabelecem as prioridades, tem o registro de imóveis mais
82. Os contratos de promessa de compra e venda, do Dec. 4857 e nos termos
do Dec.-lei 58, quando envolvesse o imóvel loteado, deviam ser averbados, enquanto que os memoriais de loteamento estavam sujeitos a inscrição. Presentemente, quanto a uns e outros se diz apenas Registro (Lei 6015}.
83.
Consulte-se a obra "A Dúvida na Nova Lei de Registros Públicos"; de
Eduardo Sócrates C. Sarmento; Ed. Rio, 1977.
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oito. O livro das transcrições da propriedade, o das inscrições das
hipotecas, o dos registros diversos, o livro das debêntures, o das promessas de venda e tem, além desses, os seus indicadores: o indicador
real, o indicador pessoal e o auxiliar. No livro das transcrições da propriedade se lançam ôs atos que esta denominação está indicando é o mesmo ocorre no livro das hipotecas; naquele de registros diversos, os outros títulos. No auxiliar se lançam as escrituras verbum ad verbum.
Nos indicadores se mantém o importantíssimo índice dos qutórios. A
escrituração é toda feita por meio de extratos. Não se lança no livro
de registro o próprio documento trazido à inscrição ou transcrição. 84

84.
A designação e a quantidade (reduziram~e a 5) dos livros do Registro
Imobiliário foram modificados pela Lei 6015/73, que os enumera em seu art.
173', valendo destacar que o livro 2 passou a ser denominado "Registro Geral",
que pode ser desdobrado em até 10, segundo o art. 181. Os outros são os seguintes: livro 3 - Registro Auxiliar, livro 4 - Indicador Real e livro 5 - Indicador Pessoal. O Protocolo continua a ser o livro 1.
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CAPITULO XVI
MEIOS DE AQUISIÇÃO
Meios de aquisição. Transcrição do título de transferência
no registro de imóveis. Atos sujeitos à transcrição. Registro Torrens.

Entre os modos de aquisição da propriedade imóvel, o que desempenha mais freqüentemente o seu papel na vida jurídica é a transcrição do título no Registro de Imóveis, um modo derivado de aquislção da propriedade, simétrico à tradição para os móveis.
Sabe-se que o contrato não transfere a propriedade dos bens, nem
móveis nem imóveis. Se ele versa sobre móveis, a transferência da propriedade se consuma com a tradição; se versa sobre imóveis, a transferência somente se consuma quando o título de transferência, contrato de compra e
venda, de troca, de doação ou qualquer outro, vem a ser levado ao registro
de imóveis para transcrição no livro competente. É esta transcrição no Registro Imobiliário que, tomando pública a transferência, a aperfeiçoa. Antes da transcrição nada existe, senão uma obrigação, um vínculo de ordem
pessoal entre o alienante e o adquirente; feita a transcrição existe direito
real, existe propriedade em favor do adquirente, direito que prevalece contra todos, erga oinnes.
No Direito Romano não se praticava a transcrição de título em registro de imóveis. Os imóveis eram, como os móveis, objeto de tradição, bem
entendido: havia as coisas mancipi, que, até a fase clássica do Direito Romano, estavam sujeitas a modos de transmissão especiais, mas a divisão
das coisas em mancipi e nec mancipi não coincide com a divisão em móveis e imóveis: havia alguns imóveis entre as coisas mancipi, como, por
exemplo, o solo itálico e as servidões prediais; mas havia, também, muitos
móveis e, de um modo geral, os imóveis não situados na Itália, todos eles,
estavam na categoria das coisas nec mancipi. Para estas, a tradição era um
. modo suficiente para transferir o domínio e se consumava ficticiamente
através das formas simbólicas, engendradas para exprimir a entrega de uma
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coisa que, pela sua natureza, não se prestava à manipulação, não podia
ser tomada pelo tradens e entregue em natureza ao accipiens, de modo
que se procedia à tradição simbólica brevi manu ou longa manu. Mais
tarde, como se sabe, a tradição se espiritualizou a ponto de se confundir
com o próprio contrato.
O sistema germânico antigo só estabelecia, para a aquisição da propriedade imóvel, modalidades especiais, modalidades que estão ligadas
àquela função jurídica da terra, tanto assim que elas, mais ou menos, aparecem nos rituais de transmissão da propriedade no tempo do feudalismo.
São as formas que, de um modo geral, se indicam com a palavra investidura, empossamento ou, até mesmo, impessoamento, como aparece em alguns textos de nosso direito antigo.85 Mas o certo é que o modo germânico de instituir a propriedade do imóvel não se comunicou ao antigo direito
reinícola. 86
Entre nós o que sempre vigorou foi a regra romana, de transferência
da propriedade do imóvel pela tradição, pouco importando que nas Ordenações se encontre a ressalva: a autenticação desses atos pelo tabelião. O
tabelião, de fato, nas escrituras, fazia referência à entrega do imóvel, realizada em sua presença, mas isto é urna precaução meramente probatória,
não tem outro fun senão permitir, mais facilmente, ao adquirente, a prova
de que, em seu favor, se consumou a tradição; porém é esta que transfere
sempre a propriedade do imóvel. Pode-se dizer que o abandono da tradição, como meio de aquisição da propriedade do imóvel, e a adoção da
transcrição dos títulos, que é o meio hoje praticado, deve-se à influência
do regime hipotecário.
As hipotecas solicitaram, antes de qualquer outro instituto jurídico,
uma boa organização dos regimes públicos. Hipoteca sem registro público
é um dano para o patrimônio dos particulares e um risco tal para os credores que de pouca valia se apresenta esta garantia real num sistema
jurídico onde não se pratica o registro hipotecário. De fato, as hipotecas
ocultas são, em primeiro lugar, um perigo para os que adquirem qualquer
propriedade, por isso que as adquirem sem ter um meio seguro de saber

85. Gewere ou vestitura, intertiatio, esta segundo a Lei Sálica de princípios
do século VI.
86. Com ressalva da transmissão mortis causa, art. 1.572, do Cód. Civil, que
adotou o que se chama saisine héreditaire, mas de origem Saxônica ou Germânica.
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se sobre elas incide ou não um vínculo hipotecário e são, depois, surpreendidos com uma hipoteca, que lhes retira todo o valor da aquisição feita,
casos em que não têm mais do que a fraca defesa da evicção contra o alienante, e envolvem, em segundo lugar, um dano para o credor, porque,
quando este constitui a sua hipoteca sobre um imóvel, não sabe se já
não existirá uma hipoteca anterior e não pode saber, portanto, se tem a
propriedade, que é condição essencial para o valor de sua garantia.
De maneira que, foi para as hipotecas que se organizou, em primeiro
lugar, o registro predial, chamado naquele tempo registro hipotecário porque era às hipotecas que ele se destinava. Entretanto, pouco valeria, também, a proteção às hipotecas, assegurada através deste registro, se não se
pudesse conhecer a situação dominical de cada imóvel, sobre que se ía fazer incidir um desses ônus, através da inserção no registro hipotecário de
todos os ônus reais que sobre tal imóvel incidissem, não sendo demasiado
que se inscrevessem, ao lado deles, os atos aquisitivos, vale dizer, os atos
que mudavam o titular do domínio, uma vez que essa era uma informação essencial a todos que desejassem constituir sobre esse imóvel uma
hipoteca, ou comprar um prédio.
E foi assim, deste registro hipotecário, que floresceu a prática do
registro do título de domínio. Entre nós, a transcrição no registro imobiliário, então chamado registro hipotecário, data da lei de 1864 quando se reformou o nosso obsoleto sistema hipotecário da lei de 1846,
dando, pela primeira vez, uma certa organização técnica a esta instituição. É a Lei n? 1.237, de 24 de setembro de 1864, cujo regulamento tomou o n? 3.453 e é de 26 de abril de 1865. A lei hipotecária institui a
transcrição, mas dizia que a transcrição só é necessária para que o ato
transcrito valha contra terceiros, quer dizer: realizadà uma compra e venda, feita a tradição do imóvel ao comprador, a propriedade estaria transferida, porém, apenas entre as partes; para prevalecer contra terceiros,
essa alienação devia ser levada ao registro imobiliário.
Este sistema suscitou, desde logo, crítica dos maiores jurisconsu1tos que comentaram o nosso antigo regime hipotecário, como Teixeira
de Freitas, Lafayette, Lacerda de Almeida e outros. Toda essa crítica afirmava que se a lei hipotecária exige a transcrição de títulos para que esta
produza efeitos contra terceiros, então, é a transcrição do ato que transfere o direito de propriedade, por isso que a propriedade é um direito
real e a primeira característica do direito real é prevalecer contra todos.
Uma propriedade que, apenas, prevalece contra uma pessoa não é um
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direito de propriedade, não é um direito real no sentido próprio do termo. A lei diz que a transcrição é necessária apenas para que o ato prevaleça contra terceiros, mas essa afirmação importa em dizer que, antes da
transcrição, o titular não se torna proprietário, antes, o adquirente tem um
simples direito contra o alienante, um direito que tem todas as características dogmáticas de um direito pessoal e não de um direito real, como é,
precipuamente, a propriedade. Portanto, afirmavam aqueles escritores,
é a transcrição de títulos no registro de imóveis que transfere a propriedade.
Posteriormente, o regi:ne hipotecário foi modificado em 1890,
permanecendo, porém, a mesma conceituação, a qual só foi definitivamente alterada pelo Código Civil, que seguiu a tese dos grandes doutrinadores, reconhecendo, pura e simplesmente, que antes da transcrição do título não há modificação alguma no domínio, que continua
pertencendo ao alienante. A tradição do imóvel, a sua entrega, imediata ou não, é um meio de transferir a posse dos imóveis, mas, a transferência do domínio, está pendente da transcrição. Por isso se diz que
a transcrição é uma tradição solene, porém parece que esta afirmativa
não tem outro valor senão o de forçar um paralelismo: a tradição, é
o caso de se fazer, seria uma transcrição sem solenidade, o que não
é verdade. A tradição sempre se dá, para os móveis ou para os imóveis, de modo que todos podem entregar a coisa. O alienante entrega
a coisa ou adquirente, simbolicamente ou não, conforme a situação em
que se encontre com a natureza dela. Para os imóveis, a tradição tem
um mera significação possessória; com a tradição se transfere o exercício do direito, pondo-se o novo dono em contato pessoal com a coisa que adquiriu. O domínio, o vínculo jurídico, este se altera em conseqüência de um outro fato, totalmente desligado da tradição e que
com ela não guarda, na verdade, nenhuma relação de competência ou
de conseqüência. Este meio é a transcrição do título. Pode-se dizer,.
a transcrição e a tradição são atos entre si independentes.
Quais são os requisitos para que se opere a transcrição? Título
hábil e forma legal. Entende-se por forma legal a observância daquelas formalidades inerentes ao regime de propriedade imobiliária: que
se façam lançamentos em livros competentes, que se ·observem certas
formas de escrituração e que a transcrição seja feita no registro correspondente ao lugar da situação do imóvel e não em lugar diferente,
pois todas essas são precauções indispensáveis a que o registro imo206

biliário desempenhe, com eficácia, o seu papel. Se assim não for, deixa o estatuto da propriedade imobiliária de desempenhar sua função
de publicidade e segurança.
Entende-se por título hábil o próprio ato jurídico em virtude
do qual a transferência vai realizar-se. Pode ser uma compra e venda,
uma doação, uma permuta, uma dação em pagamento; pode ser um
contrato de sociedade nos termos do qual, um dos sócios confere à
nova pessoa jurídica a propriedade de determinados bens que lhe eram
particulares; pode, enfim, assumir uma grande variedade, pois muitas
são as causas jurídicas em virtude das quais se pode transmitir a propriedade .imóvel. Esses atos, devidamente formalizados, é que se levam
à transcrição em registro.
Estão sujeitos à transcrição todos os atos praticados entre vivos.
Vale dizer, portanto, que os atos praticados mortis causa estão excluídos desse número, embora, como dentro em pouco se verá, de outra maneira se atinja ao mesmo objetivo de transcrever, apenas, não
é por força da transcrição em registro de imóveis que os atos praticados mortis causa operam os efeitos translativos. Se alguém deixa
por testamento um objeto a outrem e, em seguida, morre, abre-se-lhe
a sucessão e a propriedade se transfere por força mesmo dos atos
sucessórias; não é a transcrição de qualquer termo do inventário ou
do próprio testamento que vai produzir efeitos translativos, embora
a transcrição se venha a fazer, depois, por motivo de continuidade.
A lei exige que três espécies de atos sejam sujeitos à transcrição: os
contratos, as arrematações e as adjudicações em hasta pública. Antes
do Código Civil, entendia-se que esses atos dispensavam a transcrição porque são, por natureza, atos públicos, de tal maneira que,
para eles, não é necessário assegurar a publicidade através do registro,
mas a verdade é que a publicidade dos leilões é instantânea e a publicidade do registro é permanente.
Através do registro, a qualquer momento, investiga-se a situação
jurídica de um determinado prédio; os leilões não deixam senão uma
memória fugaz e o modo de investigar a sua existência é o mais precário e insatisfatório. Está-se obrigado por força do art. 532, do Código Civil, a levar à transcrição as arrematações e adjudicações feitas
em leilão público. Também, quando, nos processos de inventário, se
adjudica um bem a um credor qualquer do espólio, essa adjudicação
está sujeita à transcrição no registro de imóveis, por isso que, embora
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feita pela mão do juiz, isto outra coisa não é senão uma dação em
pagamento e a lei faz idêntica recomendação para as sentenças que
põem termo ao estado de indivisão. Sabe-se que são três os juízos
divisórios da coisa comum, isto é, a divisão do condomínio, a sentença que põe termo a uma ação communium dividundo; o juízo divisório dos bens limítrofes, sentença que põe termo a uma ação finium
regundorum; e o juízo divisório das heranças ou, em outras palavras,
as sentenças que decretam ou homologam partilhas, pois que elas
põem termo, a rigor, a uma ação familiae ersciscundae.
A transcrição que. efeitos gera? O seu efeito precípuo é transferir a propriedade. Levando o instrumento de compra e venda ao re,gistro de imóveis para transcrevê-lo, põe-se ftm ao domínio do vendedor e dá-se início ao domínio do comprador. Do mesmo modo, quando se leva uma carta de arrematação ao registro de imóveis, dá-se início ao domínio do arrematante. Não sucede isto no caso dos julgados
que ponham termo ao estado de indivisão. O condômino já era proprietário antes de se decretar a divisão do condomínio; o herdeiro
já era proprietário desde o momento em que se verificou a morte daquele de quem herda. De modo que, a ação divisória, aí, não fez
mais do que alterar o direito de uma cota ideal numa coisa comum
e passar a ser um bem individual. Eis o que o Código exprime a
propósito do condomínio: as ações que ponham termo à indivisão
'são meramente declaratórias, declaram o direito preexistente, não
· criam um direito novo. De modo que, no caso dos julgados que
põem termo à indivisão, a transcrição tem efeito ordenatório salutar,
mas não cria direito, não é ela que transfere o domínio. A partir de
que momento se opera o efeito translatício? A partir da data em
que o título for levado ao registro de imóveis .. Esta data se caracteriza pela apresentação do título ao oficial de registro. O oficial de registro lança a apresentação no protocolo, é a prenotação, e, desde que
está prenotado, ftxou-se a data em que o efeito translativo se tem de
produzir. Pode, porém, suceder, que a transcrição não se siga imediatamente à prenotação. Um intervalo mais ou menos considerável pode
verificar-se, tanto que o oftcial do registro pode ter dúvidas sobre o
título, suscitar um processo, no qual o juiz terá de proferir sentença,
consumindo um grande lapso de tempo, ao cabo do qual a transcrição vai ter lugar. Nenhuma dúvida de que a data da transferência será
a da prenotação, mas pode suceder que, no intervalo, se verift-
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quem fatos de certo relevo, especialmente a falência ou insolvência
do alienante. Que .efeito tem esta falência sobre a prenotação já realizada? A rigor, não tem efeito nenhum. A prenotaç)io marca a data
em que a transcrição, normalmente, deve ter-se consumado e, portanto, não há dúvida de que a falência posterior à prenotação não repercute sobre o efeito translativo do domínio, mas pode suceder, muito bem, que o comprador não tenha pago o preço; pode ser uma venda a prazo e, se isto sucede, há uma medida, reco111endada, apenas,
em precaução aos credores da massa, se forem comerciantes, ou credores que se venham a habilitar em concurso, no caso do particular
que fica insolvente: nesse caso, manda-se que o preço se deposite para
cautela dos credores.
O segundb efeito da transcrição é provar o domínio. De que modo? Excluindo a possibilidade de uma prova contrária paralela. Diz-se,
então, que a transcrição cria a presunção do domínio, não tolerando
uma prova contrária paralela. Se, num juízo petitório, uma das partes
alega domínio, provando-o com a transcrição do título em registro
de imóveis, não pode a parte contrária lhe opor outra prova diferente. É necessário, se há dúvida sobre a legitimidade ou exatidão do registro, dirigir a ação contra o próprio ato de registro, contra a própria
transcrição, sendo esta que deve ser cancelada. Não se pode questionar
com prova paralela, porque se uma delas é a transcrição, esta exclui as
demais, e se tem então de promover o cancelamento do registro,
como dispõe o Código Civil, no art. 860, segundo o qual, se o teor
do registro de imóveis não exprimir a verdade, poderá o prejudicado
reclamar que se retifique. Em seu parágrafo único, diz o dispositivo
que, enquanto se não transcrever o título de transmissão, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel e responde por seus encargos.
Terceira eficácia do registro de imóveis é estabelecer a continuidade da derivação do domínio. O domínio foi estabelecido pela
primeira vez por força de um processo originário e, daí em diante,
sempre se transmite por meios derivados. Essa derivação é acompanhada através dos registros de imóveis. Para que a continuidade das derivações seja perfeita, a lei ordena, então, certas transcrições que não
têm, propriamente, efeitos .translatícios, que não visam a transferir
o domínio, visam apenas a assegurar a continuidade das derivações.
Um exemplo disto se tem, logo, nos inventários, em que há uma
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partilha. Quando a sucessão se abre em favor de urna única pessoa,
de tal maneira que, ela própria, recebe a herança pela competente
adição, não há motivo para se levar o ato do juiz que encerra este
inventário a registro de imóveis, porque o Código Civil não o exige.
Só se põe termo à indivisão de herànça, quando há dois herdeiros, pelo menos, entre os quais cumpre partilhar. Se há um herdeiro único; não existe nunca indivisão e, portanto, não há julgado
que lhe ponha termo. Daí, levantar-se, então, urna grande discussão no
direito anterior, principalmente sobre a conveniência ou inconveniência
desta transcrição. A solução verdadeira, que se deduzia da lei do registro público, é muito simples; ninguém está obrigado a levar a registro
de imóveis, julgados proferidos em processos de inventário, nos quais
não houve partilha, mas, se este herdeiro quiser alienar a sua propriedade, o ato de alienação por ele praticado não poderá ser transcrito
se, previamente, não for transcrito aquele em virtude do qual ele se
tomou proprietário. 87 Isto fez Sá Pereira, no seu livro Direito das
Coisas~ usar a afirmação dogmática, que parece exéessiva, de que antes
de operada a transcrição, o adquirente não tinha o direito de dispor,
sua propriedade estava incompleta, desfalcada de um dos poderes. Quan·
do se pensa na razão pela qual se tinha isto inscrito na antiga lei sobre registro, quando se pensa que tal visava assegurar, apenas, a continuidade das derivações, a integridade do Instituto Imobiliário, sente-se
logo o excesso da conclusão. De fato, o proprietário tem o direito
de dispor e a escritura de compra e venda por ele assinada não é nula, sinal de que o poder de disposição lhe assiste. Há, porém, um
obstáculo: a falta da transcrição anterior. Esse obstáculo é derivado
de razões de ordem pública, da própria economia do registro, e não
do defeito do título do adquirente. Também, ninguém pode transferir a propriedade de um imóvel sem pagar previamente o imposto
de transmissão, mas isto não significa nenhuma perda da integridade
do seu direito. São causas diferentes, por isso que, para. se verificarem
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87. Este assunto não tem hoje a mesma importância, tanto que a nova Lei dos
Registras Públicos - Lei 6015/73, no n9 25 do inciso I do art. 167, exige expressamente o registro das sentenças de adjudicação em inventário ou arrolamen·
to quando não houver partilha. No número anterior desse dispositivo encontra-se
igual determinação em relação à adjudicação de bens de raiz em pagamento das
dívidas da herança.
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determinados atos, muitas vezes sã'o necessárias fonnalidades que
visam a dar satisfação a determinados interesses da coletividade, e um
órgão do poder público é chamado a fiscalizar. Assim acontece com os
impostos e assim acontece, também, para esta precaução do registro,
que o oficial tem obrigação de tutelar, pois está com o encargo de
defender a integridade da propriedade imobiliária.
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CAPITULO XVII
ACESSÃO DE MÓVEL A IMÓVEL
Construções e Plantações

Outro modo, com que se pode adquirir a propriedade imóvel,
é a acessão. Já se viu a acessão dos móveis, que se apresenta sob a
tríplice forma da confusão, da comistão e da adjunção. Também na
acessão dos imóveis o que se verifica, ocasionando uma mutação de
domínio, é um fato da coisa e não, propriamente, um ato do proprietário; é uma posição, uma situação material em que a coisa se vem a
encontrar, que determina ou uma expansão do direito de propriedade
já existente ou a transferência de uma coisa do patrimônio de uma
pessoa para o de outra.
Reconhecem-se dois casos de acessão entre os imóveis. O caso da
acessão de móvel a imóvel e o caso da acessão de imóvel a imóvel. Os
casos já considerados, ao tratar-se da aquisição da propriedade mobiliária, eram os de acessão de móvel a móvel, quer dizer, casos em que as
duas coisas colocadas em situação de interdependência material eram
somente móveis; agora, nos casos a considerar, uma, pelo menos, é
necessariamente um imóvel.
A regra é simples: é a atração do domínio da coisa principal sobre a coisa acessória.
Comecemos com o estudo da acessão de móvel a imóvel. Três
são as maneiras por que ela se pode apresentar: 1~) nas construções;
2~) nas plantações; 3~) nas semeaduras, fazendo-se aí uma diferença,
tanto que se deve reservar a palavra plantação para indicar a operação
que já se refere a arbustos desenvolvidos. Já eram as três hipóteses
consideradas no Direito Romano: a satis, a plantatio e a inaedificatio.
Os três casos constituem a acessão de móvel a imóvel. Tudo aquilo
que se planta, ou que se edifica no solo, supõe-se pertencer ao proprie213

tário dele. Essa é a primeira manifestaçã'o do pnncípio da acessã'o nesta matéria. O fato de alguém ser dono do solo induz a presunção de
que também seja dono do que ali se encontra: plantação ou construção. O proprietário do solo nunca precisa provar que é proprietário
da construção. ·Provada, com título suficiente, a propriedade do solo,
fica, ipso-facto, provada a propriedade da construção que nele se ergueu, e o mesmo ocorre com relaçã'o às plantações que nele se encontrem, o que não impede, como se sabe, que as construções devam
ser averbadas no registro de imóveis, apenas para facilitar as inscrições futuras, principalmente as de hipoteca ou de outros ônus reais.
Mas, provando-se a propriedade do solo, prova-se a propriedade das
construções ou das plantações que nele se encontrarem, quid-quid
solo plantatur vel inaedificatur, dizia o Digesto, solo cedit. Esta máxima pode encontrar-se, entretanto, em crise, algumas vezes, diante
de situações capazes de destruir a presunçã'o do domínio do proprietário. Basta que alguém demonstre que o edifício construído, o foi
com materiais nã'o pertencentes ao proprietário, ou que, as árvores
plantadas a ele não pertencem, ou que foi um terceiro, nem dono do
material nem dono do solo, que realizou a construçã'o. Em todos esses
casos a presunçã'o do domínio do proprietário cede ·diante de uma
prova ,contrária, por isso que é uma presunção, apenas de direito, iuris
tantum e, então, deve-se saber como resolver o conflito de propriedade
que surge, pois alguém é dono do solo e outra pessoa é dona/ dos materiais que a ele se incorporam, tomando a forma de um edifício.
Para a solução deste conflito recorre-se à teoria da acessão e se
distinguem, desde logo, três hipóteses: a hipótese em que alguém constrói no seu próprio terreno com material alheio, tendo-se aí um conflito de domínio entre o dono do solo, que é o construtor, e o dono
dos materiais; 2? caso, alguém constrói com seu próprio material no
solo alheio e, desta vez, o construtor é o dono dos materiais e seu
domínio entra em .conflito com o do proprietário do solo invadido; e
o 3? caso é aquele em que, com material alheio e em solo alheio, alguém executa uma construção. Agora, além do conflito de propriedade entre o dono do material e o dono do solo, tem-se um terceiro
conflitante que, no caso, não se apresenta como titular de nenhum
domínio, mas como autor de uma determinada obra, respons4vel pela
execução dos serviços, e a quem, talvez, se tenha alguma coisa a pedir
na composição final da situação.
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Há alguns princtptos que regem a acessão nas hipóteses consideradas. O primeiro é a principalidade do solo. No sistema positivo,
a exemplo da tradição romana, o solo é sempre a coisa principal. Ao
contrário do que sucede na acessão de móvel a móvel, em que se tem
de. investigar, segundo critérios vários, a natureza da coisa principal,
aqui sabe-se que principal é sempre o solo.
O segundo princípio é um princípio econôrnico que vem desde
a Lei das XII Tábuas e que manda proteger as construções e plantações já realizadas. A construção ou a plantação, sendo uma incorporação de riqueza ao patrimônio de um indivíduo, é certo, mas, de um
modo geral, em proveito indifeto de toda a coletividade, não deve ser
destruída.
O terceiro princípio é a proteção da boa fé. Deve-se indagar no
tratamento que se· der ao conflito, o caso daquele que construiu ou
plantou de boa fé, supondo que o podia fazer, que tinha direito a
fazer, e aquele que o fez de má fé, aquele que sabia estar violando a
propriedade alheia, porque este, na verdade, nada mais é do que o autor de um ato ilícito.
O princípio mencionado em primeiro lugar é o de que o solo é
sempre a coisa principal. Não é doutrina tradicional do nosso direito.
No direito anterior ao Código Civil, vindo de procedência reinícola,
vigorava a máxima contrária, a de que a coisa principal deve ser investigada pelo critério do valor: o menor cede ao maior. Este, o brocardo
que inspirava o sistema anterior, ao cc:>ntrário do nosso, que, visando
as construções e as plantações, cede ao solo, qualquer que seja a diferença de valor entre elas. Vê-se, em terrenos de valor relativamente
pequeno, erguerem-se construções valiosíssimas e, não obstante, pelo
princípio que norteia a legislação, principal é sempre o solo, acessório
o edifício que ali se ergue.
Quanto ao princípio econômico-social, de proteção dos bens criados, vê-se que desempenha um papel importantíssimo na solução de
alguns casos concretos e a respeito dele não só é constante a tradição
como são uniformes os sistemas de dir.eito positivo.
Considerem-se, agora, os casos há pouco enumerados. O 1? caso
é o da construção ou plantação em solo próprio. O que se considera,
aí, é essa hipótese em que um proprietário realiza uma construção no
seu terreno, mas a ele incorpora materiais, sementes ou plantas, conforme a acessão de que se trate, que não lhe pertencem. Deve-se in215

dagar, então, se ele o faz de boa fé ou de má fé. Se ele supõe que
o material incorporado é seu ou que ele tenha a essa utilização um
direito qualquer, derivado de uma outra relação jurídica que não o domínio, então, se tratará a matéria com critério diverso daquele que
já sabia não serem de sua propriedade nem estarem, por qualquer título, ao seu alcance. Se está de boa fé, a regra é que a construção
ou plantação se conserve. Os materiais ou as plantas estão perdidos
para o seu verdadeiro dono, aplicando-se aí o princípio da proteção
da riqueza criada. Não se vá, em obséquio ao domínio do dono do
material, sacrificar a construção que já se ultimou e, então, a propriedade pertence ao construtor, com o que se respeita, também, a sua
comprovada boa fé. Entretanto, não se pode admitir que ele se locuplete, que aquela riqueza saída das mãos de outrem venha a incrementar, sem causa, o patrimônio do construtor e, por isso, manda-se
que se pague o valor de que foi despojado o dono dos materiais. Se,
em vez de boa fé, existe má fé da parte do construtor, então, a regra
sofre uma pequena, porém importante, alteração. Também não se manda desfazer a obra, respeitando-se a construção ou plantação ja existente e, apenas, se limita a converter aquele pagamento do valor em
ressarcimento de perdas e danos, isto porque se considera aquela apropriação como um ato ilícito; é como se o construtor tivesse destruído o material pertencente a terceiro. Se a apropriação do material tiver se revestido de uma ação criminal típica, então as sanções desta natureza incidirão simultaneamente. É irrelevante, no caso, saberse se há boa ou má fé da parte do dono dos materiais, se ele acompanhou ou não a apropriação que se estava fazendo dos bens a ele
pertencentes; isso seria muito importante no estudo das sanções penais,
mas não pode modificar a norma para a composição do conflito pelo
Código Civil. Está claro que se amanhã o prédio tiver de ser demolido
e a construção se desfizer por outras razões, ou se a construção ainda
não estiver terminada, será sempre possível ao dono dos materiais reivindicá-los, por isso que não se está ainda diante de uma riqueza criada, mas de uma riqueza em criação.
Veja-se, agora, a hipótese de a construção ter· lugar em solo
alheio e com materiais, diga-se logo, próprios ou alheios, por isso que
se oferece uma solução só, comum então às duas hipóteses. Tanto
faz que seja o dono dos materiais que vai construir em solo alheio,
como seja um construtor qualquer que, tendo materiais alheios, vai
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com eles construir em solo de terceiro. O tratamento a ser ministrado é sempre o mesmo.
O construtor ergue o edifício ou faz a plantação, sabendo, porém, que o solo não lhe pertence; qual o destino da obra concluída? ·
Acede ao solo, o dono do solo se toma proprietário da obra. Está
claro, porém, que ainda aqui se fará a indenização das benfeitorias;
cobrá-se dele a indenização de todo esse valor que foi acrescentado
ao seu patrimônio. Pode, porém, suceder que o construtor esteja de
má fé. Suponha-se que alguém, possuindo um material e desejando
lucrar o preço de um edifício que ninguém lhe encomendou, resolvesse então construir esse edifício no solo alheio. Conflito em que,
pela teoria da acessão, o dono do solo ficaria dono do edifício e teria
de indenizar· seu valor Tem-se então de criar uma norma para este
tipo de conflito e aqui não se pode deixar de abrir mão do princípio
econômico-jurídico da proteção da riqueza criada. Deixa-se, então,
ao dono do solo a alternativa; ou ele aceita ficar com a construção e,
neste caso, pagando o valor dela, ou ele não aceita e, neste caso,
pode exigir a sua demolição. Com isso se pune a má fé do construtor,
fazendo prevalecer aqui esta .razão ética sobre a outra razão econômico-social. Se, porém, o dono do solo estava de má fé, também ele,
·quer dizer se ele assistiu à construção e a tolerava, então já cede
aquela razão ética diante da razão ec'onômico-social e não se lhe permite que exija a demolição.
Deve-se, agora, fazer uma pequena diferença entre o caso em que
o construtor é o dono do material e o caso em que o construtor se
servia do material alheio. A diferença é uma úniCa: é que o dono dos
materiais tem de ser indenizado pelo seu valor, assim como o construtor tem de ser indenizado pelo que juntou a esse valor, com a execução da construção, mas o dono dos materiais ficará com a opção para
reclamar o seu valor ou do construtor, que se serviu dos materiais, ou
do dono do solo a quem a obra construída vai, afmal, pertencer. É
lógico e justo.
A essas hipóteses, há de adicionar-se uma outra que constitui
uma questão muito tormentosa no direito positivo. Em todos os casos até aqui considerados, está-se sempre admitindo que a construção
é integralmente feita no solo alheio ou é integralmente feita no solo
próprio, em que a teoria da acessão admite soluções claras e simples.
Mas pode suceder que a construção seja feita, parte em solo próprio
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e parte em solo alheio. Isto é comum principalmente nas zonas urbanas ainda não muito edificadas. No antigo Distrito Federal mesmo, podiam-se apontar muitos casos. Alguém, ao construir seu prédio
numa área loteada, mas pouco construída, muitas vezes, por simples
erro de demarcação, constrói invadindo o prédio vizinho. Um metro
para a direita ou para esquerda, por erro, muitas vezes, de agrimensu, ra, determinando, entretanto, conseqüências patrimoniais muito sérias
para o proprietário do prédio invadido. Tem-se de solucionar este
conflito.
O caso, por excelência, é este: alguém construindo em solo próprio, invade o solo alheio. Se fosse aplicada, pura e simplesmente, a
regra da acessão, que sucederia? Admitindo que o construtor estivesse
de boa fé, o proprietário do terreno invadido não poderia exigir a de. molição da obra, na parte em que entrava no seu prédio; teria de
sofrê-la, mas se tomaria proprietário dela e essa propriedade se apresenta materialmente absurda, porque, muitas vezes, nada mais é do
que a propriedade de uma parede e de um metro de profundidade em
um compartimento qualquer. Se o construtor estivesse de má fé, a solução seria mais simples, porque então o proprietário do solo invadido poderia exigir a demolição, a menos que ele também estivesse
de má fé, caso em que, se teria retomado à dificuldade anterjor.
Vê-se que a regra da acessão, pura e simples, é incompetente para compor o conflito que se originou da invasão do solo alheio. Costumam então os autores que se têm ocupado deste assunto, principalmente no Foro, apelar para a regra do art. 573 do Código Civil, regra
segundo a qual o proprietário pode embargar a construção do prédio
que invade a área do seu, ou sobre este deite goteiras, bem como daquele em que, a menos de metro e meio do seu, se abra janela ou se
faça eirado, terraço ou varanda, etc. Daqui, então, se extrai a regra para permitir, também, a demolição. Embargar, como o próprio nome indica, e como diz a inteligência doutrinária que se tem desta palavra, é
impedir, obstar. Não há duvida de que se alguém percebe que se está
construindo dentro do seu próprio solo, pode embargar a obra, mas
isto, também, pode fazer quem quer que perceba uma construção integralmente realizada no seu terreno. A acessão começa a operar os
seus efeitos quando já há riqueza terminada e, portanto, o que se
pergunta é se o proprietário, assim, pode fazer demolir, tanto mais
que esta demolição vai, muitas vezes, implicar no sacrifício do edifício
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que, parte e.n solo próprio, o construtor realizou.· Não há dúvida de
que a dificuldade é grande e que colhe a objeção ora apresentada.
Deve-se, pois, estudar o caso à luz dos princípios de que se dispõe no Código Civil. O direito anterior resolvia o caso muito bem,
pelo princípio de que o de menor valor segue o de maior. Menor é o
solo, maior é a construção que nele realizou a invasão, de sorte que,
o proprietário do prédio construído indeniza aquela parte do solo que
ocupou, reparando, porém, se for o caso, perdas e danos. Mas, de
qualquer maneira, respeita-se a construção e se indertiza o proprietário do solo que, em tempo, não embargou a obra. Solução justa e.
elegante, porque satisfaz plenamente ao princípio que nesta matéria
se invoca e não produz desfalque patrimonial em ninguém. Com ela,
poupa-se o prédio, respeita-se a boa fé do construtor e se compõe o
prejuízo do proprietário invadido, e se é verdade que ele sempre sofre uma restrição no seu patrimô~io, tendo que abrir mão daquele
lote de terreno, também é verdade que não sofre mais do que as conseqüências da sua incúria com relação ao seu próprio terreno, não
verificando que estava sendo invadido e não embargando em tempo
últil.
Assim, esta solução satisfaz plenamente; só parece não satisfazer
ao Código Civil. A legislação estrangeira considera a· hipótese concretamente. Não a francesa, mas a italiana, consigna ao assunto um artigo especial, com a mesma solução contemplada no direito brasileiro.
No direito alemão aparece uma solução específica; muito própria daquele Código Civil: o proprietário invasor paga uma renda anual ao
invadido pela ocupação que faz do seu solo.
Parece que a boa obra doutrinária a fazer será a de se ver se é
possível ajustar ao Código Civil esta solução do direito anterior. Em
primeiro lugar, deve-se repudiar o art. 573. ~ claro que ele é completamente esquivo à matéria de que se está tratarido. Pode o proprietário embargar a obra, mas isto não significa que possa promover a
demolição. Volte-se, então, à,,teoria da acessão, para ver a que conclusão se terá de chegar.
;
Se a invasão fosse total, já se sabe que o solo atrairia o edifício e o dono do solo seria, também,. o proprietário da obra que ali
se realizou. Que acontece, porém, se a invasão foi parcial? Deve-se
reconhecer que a atração também existe? Nada indica que se esteja
autorizado a seguir, neste ponto, o princípio da acessão e o proprie219

tário do solo invadido torne-se, por sua aplicação, proprietário daquele
fragmento material do edifício. Só o que acontece, entretanto, é que
o edifício, ele próprio, é uma unidade material; não se pode pensar
no edifício senão como um todo, senão como uma unidade econômica, unidade que existe em virtude de sua ·destinação e, por conseguinte, aquele edifício que se constrói, parte em solo próprio, parte
em solo alheio, acha-se sob a dupla atração dos dois solos em que
foi edificado. Cada .um destes solos reclama para si a propriedade do
edifício e essa propriedade não pode ser desmembrada em cotas materiais, por isso que as cot~ materiais não são apuráveis. O edifício,
economicamente, é uno e se acha numa dupla esfera de gravitação
jurídica: gravita para o patrimônio do construtor e para o patrimônio do proprietário invadido. De sorte que, esse é que é o conflito
que se tem de resolver: é o conflito da dupla atração.
Que princípios poqerão ser invocados para resolver este conflito? Não se vê outro melhor do que o da acessão, não o da acessão
específica que se esteve considerando, mas esse princípio geral da
acessão, que se acha inscrito no Código Civil, rio capítulo relativo à
classificação dos bens, onde se lê - Dos bens reciprocamente considerados: - art .. 59 - "Salvo disposiç~o especial em contrário, a coisa
aces::;ória segue a principal". É uma regra geral, que manda fazer com
que a coisa acessória siga a principal, todas as vezes em que, num
conjunto, se torne impossível manter a independência entre as partes.
Está-se diante de um conjunto em que é impossível promover a independência das partes; nada melhor do que resolver-se o conflito, determinando que entre as duas atrações jurídicas referidas prevaleça a do
solo daquele que construiu. Em. primeiro lugar, porque lá se acha a
maior parte do edifício, e isto já abre uma porta interessante para poder-se admitir uma outra hipótese, quando o prédio tiver sido quase
todo construído em solo alheio e só em. parte no solo próprio.
Diz-se em primeiro lugar, porque, além de lá se achar a parte
principal do edifício, considera-se a invasão de boa fé, com isto, então, protegendo-se a boa fé do construtor. Em segundo lugar, porque,
em favor desta solução, militam argumentos de eqilidade, que há pouco foram vistos e que tornavam esta solução admissível na vigência do
direito anterior; então se diz, em terceiro lugar, porque é a solução
tradicional e que tem, portanto, o prestígio do tempo e dos bons
precedentes no direito antigo. Em quarto lugar, porque conta, por si,
com o apoio do direito comparado.
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Veja-se agora, como se indeniza o proprietário desfalcado. Numa
monografia recente, aparecida sobre o assunto e apresentada como tese de concurso, sugere-se um critério de composição, o de que não só
se leve em conta o valor do terreno, onde a construção foi feita, como também o prejuízo, ou melhor, a desvalorização que isso traria
para a área remanescente. Às vezes, a desvalorização é muito grande,
por exemplo: alguém tem um terréno, que corresponde, pelo princípio do loteamento observado no lugar, a dois lotes. Pode, portanto,
desmembrar seu terreno. Sofre a invasão de dois metros, já não pode
mais e, então, seria o caso de adicionar-se ao preço dos metros ocupados, a desvalorização sofrida pela área remanescente. Não se vê nenhum inconveniente, nem parece que se extinga com esse comportamento a indenização.
A prestação de perdas e danos não é isto. Se o proprietário do
solo invadido tivesse de vender aqueles dois metros, só os venderia levando em conta, no seu preço, a repercussão que esta venda teria sobre o resto do terreno. Não deixam dei significar um valor razoável os
metros de terra invadidos e, não se deixa de considerar, de um certo
modo, o preço desta expropriação forçada que o construtor infligiu
ao seu vizinho, tomando-lhe alguma coisa que ele não declarou expressamente que desejava vender. De sorte que o critério é justo, embora
precise talvez ser dogmaticamente mais estudado.
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CAPITULO XVIII

ACESSÃO DE IMÓVEL A IMÓVEL
Dhas. Aluvião. Avulsão. Álveo abandonado.

Entre os modos de adquirir a propriedade imobiliária está a acessão. Já se conhecem a acessão de móvel a móvel e a de móvel a imó·vel. Além destas, existe a ACESSÃO DE IMÓVEL A IMÓVEL, pela
qual um imóvel, incorporando-se definitiva e permanentemente a outro, passa a considerar-se como acessório do principal.
A aquisição do imóvel acessório, ao contrário do que poderá
acontecer na aquisição de um móvel acessório, só se dá em virtude
de um acontecimento natural e nunca por causa do esforço humano.
Vários são os casos em que ocorre a acessão de imóvel a imóvel.
São clássicos os casos: 1?) da formação de ilhas; 2?) da aluvião; 3?)
da avulsão; 4?) do álveo abandonado.
Todas estas hipóteses, que são muito simples, estão reguladas pelo arts. 536 e segs. do Código Civil e pelo Decreto n9 24.643, de 1O
de julho de 1934, chamado mais propriamente Código de Águas, e
que foi mantido com ligeiras modificações pelo Dec.-lei n? 852, de 11
de novembro de 1938.
I - Da ilha que emerge no meio de um rio (insula jlumine nata), deve-se observar se ela nasce em águas de rio público, porque aí
será considerada pública, ou se se forma em águas particulares, precisando-se aí saber a quem pertence.
Os rios navegáveis, ensina CLÓVIS I BEVILAQUA, 88 e os de que
se formam os navegáveis são públicos. Também se consideram públicos

88.
Vide Comentários do Código Civil, de Clóvis Bevilaqua, pág. 1020, vol. 1,
Ed. Histórica; Editora Rio, 1977.
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os que servem de limites à República ou se estendem a territórios estrangeiros. As ilhas formadas nos leitos dos rios públicos têm o mesmo
caráter.
Se a ilha nasce no meio de um rio particular, pertence aos proprietários de uma e de outra margem, na proporção da testada de
cada um até a linha que, tirada pelo centro do álveo, o divide em
duas partes iguais. Se acontece, porém, que a ilha surge entre esta linha e uma das margens, em tal caso acresce aos proprietários dessa
margem (LAF AYETTE). 89
Como se vê, tem-se de partir da consideração da linha divisória,
que é aquela que passa pelo centro do rio. Determinada esta linha,
precisa-se investigar e, considerando as perpendiculares que vão do
meio às margens, a ilha surgida está totalmente colocada dentro de um
imóvel ou em frente de vários imóveis. No primeiro caso ela pertence
a um único proprietário, no outro, a vários proprietários.
Se a ilha nascer na linha divisória, por forma a ser por ela cortada, aí será repartida entre os dois ou mais proprietários ribeirinhos,
em relação à testada de cada um deles.
Outro caso especial, é o da ilha formada pela alteração do curso
de um rio, que, lançando um braço que mais abaixo se lhe reúne, cerca um determinado pedaço de terra, formando uma ilha.
Aqui o caso é diferente. Já não interessa a categoria do rio, nem
o critério da linha divisória. São, diz CLÓVIS BEVILAQUA, as águas.
que invadem os terrenos "ribeirinhos, e estes, embora atravessados pelo
rio, conservam o seu caráter particular, e, portanto, a ilha assim formada pertence ao proprietário do terreno à custa do qual se constituiu.
II) Tam}?ém se dá a acessão de imóvel a imóvel por meio da
ALUVIÃO, que, no dizer das Institutas de JUSTINIANO, é esse acres·
centamento insensz"vel (merementum latens) de mouchões e aterros que
se vão formando com o limo e os detritos trazidos pelas águas do rio.
:g um fato tão paulatino que seria impossível, acrescentam as mesmas
Institutas, em dado momento, se apreciar a quantidade acrescida (pa'!·

latim adjicitur, ut intelligere non possis quantum quoquo momento
temporis adjiciatur). É por isso que a acessão provocada pela aluvião
é sempre gratuita.
89.
Vide Direito das Coisas, Lafayette, págs. 149/152, Ed. Rio, 1977, Edição
Histórica.
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Esses aterros naturais ou resultantes de obras feitas no rio,
doutrina CLÓVIS, e que não sejam os próprios aterros, pertencem aos
proprietários dos terrenos adjacentes. Mas, o direito dos particulares
aos terrenos de aluvião terá de conciliar-se com o direito dos Estados
ou da União às margens dos rios públicos para as necessidades da navegaç~CJ, pois o serviço desta exige certo espaço livre nas margens. No
uso desse direito terão os poderes públicos a faculdade de impedir a
formação de ilhas, mouchões e terrenos nluviais, dragando os rios, conservando as margens.
Os proprietários marginais dos lagos, lagoas ou do próprio oceano, não adquirem o solo descoberto pela retração das águas; suas propriedades se consideram limitadas e fixas pelas águas dormentes na sua
altura normal e pelas do mar em seu preamar médio, porque, é óbvio,
ainda que as águas desçam, não há, propriamente, aluvião, que é o
incremento paulatino das margens pelo depósito constante de matérias
que as águas correntes arrastam.
III) Ao contrário da aluvião, em vez daquela acessão in1perceptível, tem-se a acessão brusca, o desprendimento de uma porção de terra
por força natural violenta (avulsio ), indo ajuntar-se à ribanceira de
outro proprietário. Esse desprendimento anormal, muitas vezes devido
a uma enchente, pela pressão que a massa líquida exerce nas margens
levando atropeladamente terra, pedras e outros objetos. é o que o Código denomina AVULSÃO ( art. 541 ).
Ao contrário da aluvião, em que há desprendimento paulatino e
imperceptível, na avulsão, o desprendimento precisa ser considerável e
reconhecível, e, por isso mesmo, o seu tratamento jurídico é muito
mais delicado. Precisa-se investigar se o desprendimento é anormal, e,
em o sendo, se não entra no comum dos pequenos fatos materiais.
Constatadas essas circunstâncias, está-se diante da avulsão que, em vez
de ser gratuita como a aluvião, é onerosa.
O proprietário desfalcado pela avulsão pode reclamar seu bloco
dentro de um ano (Cód. Civil, art. 178, § 6?, n?. XI), pois o direito de reclamar a parte arrancada pela força das águas é uma manifestação lícita do direito de propriedade. Mas, depois desse lapso de
tempo, considera-se defmitivamente consumada a acessão e extingue-se
o direito de reclamar, concedido ao que sofreu a avulsão. Diz CLÓVIS
BEVILAQUA que aí não se trata de um caso de prescrição propriamente dita, e, sim, de prazo extintivo.
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O proprietário do prédio ao qual veio a aderir o bloco desprendido, poderá, desde esse momento, considerar efetuada a acessão, devendo apenas indenizar aquele que sofreu a avulsão, se este fizer sua
reclamação dentro do prazo legal. Mas, se ele, pelo contrário, consentir na remoção do bloco coalescente, poderá pedir ao reclamante indenização pelos prejuízos que esse ato lhe causar.
O que não pode é pedir indenização pelo fato do bloco vir ter
ao seu imóvel, por isso que, consoante com a lição de AUBRY e
RAU, o desprendimento das terras por força da avulsão é um acontecimento de força maior e por esta razão o proprietário do prédio onde as terras foram parar, não tem direito de cobrar nenhuma indenização ao proprietário que sofreu a avulsão, quer este reclame, ou renuncie a qualquer reclamação.
Não há avulsão quando os objetos arrastados pela força natural
e depositados em outro qualquer lugar não são passíveis de incorporação. Assim, ad exemplum, se a correnteza carrega instrumentos agrícolas ou outras coisas semelhantes, não se trata da avulsão, mas de invenção de coisas perdidas ou outro caso qualquer, porque não haverá
aderência desses objetos ao solo onde foram parar. Para que haja avulsão, note-se bem, é preciso que a coisa arrastada, pela sua própria
natureza, seja passível de incorporação no imóvel de outro proprietário. Sem coalescência, sem essa propriedade de incorporação não há
avulsão.
IV) - Outro modo de adquirir a propriedade pela acessão de
imóvel a imóvel é o que diz respeito ao ÁLVEO ABANDONADO, em
virtude da mudança de leito de rio público ou particular, que passa a
correr em lugar distinto e separado do antigo lugar em que corria.
No dizer dos autores, a lei não distingue entre rio público e
particular. Dá-se a mesma solução, sem distinção de rio público ou
particular. A razão é que logo que o rio público entra em um novo
leito, este é público e o leito abandonado acede aos ribeirinhos. A
mudança de leito verifica-se geralmente depois de uma cheia, determinando o rompimento das margens, e, quando a água estabelece seu
curso regular, constante e definitivo no novo álveo, precisa-se determinar a quem pertence o álveo abandonado ou terras que ficaram descobertas pelo desvio das águas.
O critério ao qual se deve socorrer nesta matéria é o das testadas, o da divisão proporcional das testadas, tal como acontece com a
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ilha emergente. Toma-se, então, a testada antiga e a propriedade dos
ribeirinhos estender-se-á até ao meio do álveo abandonado.
Está claro, esclarece uma decisão da corte de Casale, que o preceito legal só se aplica quando não há título determinando o contrário. Sendo necessário ainda observar que no fixar a linha mediana do
álveo, para proceder-se à divisão entre os ribeirinhos de cada lado do
álveo abandonado, se deve ter em vista somente aquela parte que a
água tenha atualmente deixado descoberta.
Pelo mesmo motivo de força maior que não justifica a indenização pela avulsão, os proprietários dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso não podem pedir ressarcimento algum, porque a abertura do álveo, segundo presume o Código, é obra da natureza e, por
isso mesJ;UO, gratuita.
Se a mudança do curso do rio foi, porém, obra do homem, comenta CARVALHO SANTOS, isto é, se foi feita por um particular,
sendo o rio particular, ou pelo Estado, sendo o rio público ou até
mesmo particular, o caso comportará indenização. O Estado, em geral,
desapropria o espaço a ser ocupado pelo novo leito, se a mudança se
faz por utilidade pública, pagando a necessária e imprescindível indenização mas, para compensar a despesa da desapropriação, o álveo abandonado passa para o domínio público.
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CAPITULO XIX

USUCAPIÃO DE IMÓVEIS

DIREITO HEREDITÁRIO

Usucapião é a prescrição aquisitiva ou aquisição da propriedade
pela posse prolongada e ininterrupta da coisa, com animus domini. Est
acquisitio domini per possessionem prolixam et iustam, vel acqui
sitio per usum, de CALVINO, ou est adiactio domini per continuadonem possessionis temperis lege definiti, de MODESTINO, ou ainda, como quer LACERDA DE ALMEIDA, é o modo de adquirir o domínio
ou algum dos direitos constitutivos do domínio mediante posse continuada durante o tempo e nas condições determinadas por lei.
Aplicam-se aos imóveis as mesmas regras, inclusive a que tange à
acessão de posses, que se viu a respeito dos móveis e, por isso mesmo, não se irá voltar a repetir a teoria geral estudada anteriormente.
Vejam-se apenas as diferenças entre o usucapião das coisas móveis e o usucapião das coisas imóveis, diferenças essas que se acentuam
principalmente nos prazos. Isso, porque, enquanto nas primeiras a posse desempenha um grande papel, as últimas estão sujeitas à forma solene para a transmissão da propriedade.
Quanto aos prazos e aos requisitos substanciais do instituto, têmse de distinguir duas espécies de usucapião imobiliário: usucapião ordinário e usucapião extraordinário. a) O primeiro, que os romanos chamavam usucapio seu longi temporis praescriptio, se consuma em 10
anos inter presentes e 15 anos inter absentes, sendo necessário o justo
título e a boa fé. 90
90.
Prazos, que eram, respectivamente, de 10 e 20 anos, foram reduzidos, ex
vi da Lei n? 2.437, de 7 de março qe 1955. Vale dizer logo que o do usucapião extraordinário passou de 30 para :w anos.
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Justo título é o fundamento do direito (justa causa possessionis);
é o ato jurídico apto para transmitir o domínio, mas, na hipótese, em
conseqüência de obstáculo ocorrente, por conter vício intrínseco, tornase incapaz de transferir efetivamente o direito. Quer dizer que título,
como requisito do usucapião ordinário, é um título capaz de transferir
a proprieda<ie.e que verdadeiramente a transferiria se tivesse emanado do
proprietário ou não contivesse tal vício. E a prescrição é precisamente chamada para desfazer a dificuldade e operar a transmissão.
Pode o obstáculo provir, ou de não ser o transmitente senhor da
coisa (a non domino), ou de não ter o alienante poder legal de alienála, ou de haver erro no modo de aquisição. O outro requisito, a boa
fé, é a crença em que se acha o possuidor que está usucapindo, de
que a coisa legitimamente lhe pertence. Este requisito do usucapião
ordinário ~ exigido não somente no começo da prescrição, mas em
todo o decurso dela.
b) A segunda espécie de usucapião, que os romanos denominam
longissimi temporis praescriptio, é o usucapião que se consuma em 20
anos, independentemente do justo título e da boa fé. O que o legitima
é a posse incontestada e ininterrupta, unida à intenção de ter o imóvel
como próprio durante esse prazo mínimo. Desde que tenha atravessado
todo esse lapso de tempo com posse mansa, pacífica e cont(nua, o
imóvel usucapível, não obstante a ausência dos requisitos da boa fé e
do justo título, pode ser transferido ao possuidor. Para isso, deve o
possuidor intentar a ação declaratória de usucapião, que, pelo fato de
não criar direito, mas apenas reconhecê-lo, é uma mera medida de
acertamento.
Esta sentença é desnecessária no usucapião de coisas móveis, para
as quais a aquisição da propriedade se processa pelo simples decurso
do tempo, sem interrupção. Como já se disse, o direito, por outro lado, não admite o usucapião instantâneo, decorrente da regra famosa
do art. 2.279, do Código de Napoleão: Em fait de meubles, la pos-

session vaut titre.
Além desses tipos de usucapião, estabeleceram as Constituições
federais, a partir de 1934, um usucapião especial, pro labore, em favor
daquele que cultivar diretamente um imóvel durante I O anos. Ao contrário dos tipos comuns de usucapião, que pressupõem a posse da
coisa usucapível, o usucapião pro labore, criado por nossas cartas magnas, pressupõe o trabalho. Todo brasileiro que, diz o art. 148 da
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Constituição de 10 de novembro de 1937, não sendo proprietário rural ou urbano, ocupar, por dez anos contínuos, sem oposição nem
reconhecimento de domínio alheio, um trecho de terra até dez hectares, tomando-o produtivo com o seu trabalho, e tendo nele a sua morada, adquirirá o domínio, mediante sentença declaratória devidamente
transcrita. 91
Referindo-se a esse usucapião anormal, que não fere, apesar de
. tudo, a teoria geral da prescrição aquisitiva, manifestou-se CLÓVIS
BEVILAQUA, em artigo inserido no Jornal do Commercio de 17 de
março de 1935, institulado "A Constituição e o Código Civil."
Criou-se uma espécie nova de usucapião em benefício do brasileiro que, não sendo proprietário rural ou urbano, ocupar por dez anos
contínuos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, um
trecho de terra até dez hectares, tomando-o produtivo por seu trabalho, e tendo nele a sua morada (art. 125 da Constituição de 1934).
Exige-se que o ocupante seja brasileiro; que a sua posse seja pacífica
e ininterrupta; que não se ache o trecho ocupado no domínio conhecido de alguém. Dispensam-se o justo título e a boa fé. As terras podem ser do domínio particular ou do domínio público, abrindo-se, em
relação a este caso, exceção ao princípio de que as terras devolutas
não podem ser usucapidas, princípio contido implicitamente no Código
Civil, e depois expresso no Decreto n9 19.924, de 27 de abril de
1921. 92 Aliás, a tese constitucional inspirou-se nesse decreto que se
. propunha estimular a formação de pequenas propriedades, efetivamente
ocupadas e cultivadas por brasileiros (arts. 2? e 3?). Do ponto de vis-

91.
A matéria relativa ao usucapião "pro labore" ou especial é hoje o tema
do art. 171 da Constituição de 1969. Antes era versado pelo art. 156, § 3Çl,
da Constituição de 1946, pelo art. 148 da Constituição de 1937, citado no texto, e pelo art. 125 da Constituição de 1934.
A área passível desse tipo de usucapião, inicialmente de 10 hectares, passou para 25 hectares em 1946 e, nos termos da Constituição em vigor, aumentou para 100 hectares. Os demais requisitos básicos continuam os mesmos e tanto o nacional como o estrangeiro podem usucapir.
92.
As terras públicas não podem ser objeto de usucapião, e isto ficou definido a partir de 31 de maio de 1933, com o advento do Dec. nÇl 22.785. Há exceção, entretanto, para o usucapião pro labore, como se vê no próprio texto
constitucional já referido, em virtude de seu caráter assistencial e de interesse
público.
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ta econômico e da povoação do solo, afigura-se excelente o que, nesse
passo, estatui a nossa lei fundamental, ainda que não veja razão suficiente para excluir do benefício o cultivador agrícola de nacionalidade
estrangeira.
Transmite-se também a propriedade por intermédio das múltiplas
formas do DIREITO HEREDITÁRIO, que vai constituir matéria para
estudos específicos, a serem desenvolvidos mais adiante.
Não é demasiado, entretanto, ver-se desde já algumas noções do
direito das· sucessões.
O direito hereditário :tbrange os casos de transmissão mortis
causa e pode ser a título universal, como a herança, e a título singular, como o legado. O legado é uma transmissão compulsória por causa da morte, assim como a herança, e nunca inter vivos.
Ao contrário, o contrato de doação traduz ·um ato de liberalidade (animus donandi) que se. realiza geralmente inter !Uvos, excluindo
do seu âmbito as disposições de última vontade porque nela há sempre
convenção entre o doador e o donatário, enquant<? que, no legado,
não há combinação de espécie alguma entre testador e legatário.
Verifica-se a morte do de cujos e a transmissão de propriedade
dos bens se opera instantaneamente aos seus herdeiros e legatários.
Qu:mto à posse, faz-se uma diferença entre o herdeiro e o legatário:
enquanto aquele adquire-a imediatamente ipso facto, podendo usar, para protegê-la, os interditos, em virtude da máxima le mort saisit ·le
vi[, 93 o legatário não pode entrar na posse do bem legado por suas
próprias mãos; tem que pedi-la ao herdeiro; é este quem lhe confere.
Quanto à transcrição, os atos praticados mortis causa não estão
incluídos no número dos transcritos, por isso que a lei diz que só os
atos inter vivos estão sujeitos à transcrição.94
93. A Saisine, mais precisamente, saisine héreditaire, já referida mais largamente noutras passagens, admitida no art. 1.572, do Código Civil, nada tem de francesa na sua origem. t de origem gennânica, mais particulannente, saxônica, afumando~ que der Todte erbt den Lebendigen, isto é, ao morto sucede o vivo,
como seu herdeiro .. O primeiro texto do direito positivo que a inseriu foi o
Sachrenpiegel (cf. além de outros, Albrecht, Die Gewere, § 6; também Eichhorn,
Einleitung, aquela de 1828, esta de 1823). ·Seja, porém, como for, por ser mais
branda, a regra francesa se universalizou, sendo citada até mesmo entre os alemães.
94.
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Vide nota n~ 87.

O objeto deixado pelo de cujus se transmite até mesmo por
força dos usos sucessórias; não é a transcrição de qualquer termo do
inventário, ou do próprio testamento, que vai produzir efeitos translativos da propriedade, embota a transcrição se venha a fazer depois,
por motivos de continuidade.
Existem sistemas, como o francês, que ligam a doação à sucessão e,
ao mesmo tempo que tratam da sucessão mortis causa, tratam da doação
inter vivos, como se fossem duas manifestações do mesmo instituto de caráter benéfico, uma das quais só se realiza como disposição de última vontade.
Assim como o testamento é o modo de dispor de bens por causa da morte, da mesma forma, a doação é o modo de dispor deles
gratuitamente por ato entre vivos. No Código de Napoleão, esses institutos que para nós são tão distintos, aparecem ligados sob uma única rubrica: Des donations entre vifs et des testaments.
Esta simbiose tem sua origem doutrinária, principalmente, nos aútores medievais. No espírito dos jurisconsultos franceses, há uma aproximação muito íntima entre doação (que é propriamente a liberalidade entre vivos) e o testamento {liberalidade por causa da morte). Para eles só
há doação inter vivos e tudo aquilo que se realiza depois da morte do
doador é testamento. Este e aquela são uma única maneira de dispor
dos bens a título gratuito, e estão confundidos num único instituto.
Tem-se o direito das sucessões para as disposições de última vontade, sendo a doação inter vivos e mortis causa (causa valendo como
condição) um instituto autônomo.
Para SA VIGNY (System, § 53) e PUC~TA (Lehrbuch der Pandekten);95 a doação propriamente dita, sendo um ato apenas inter
vivos, está separada da sucessão.
Foi WINDSCHEJD,96 que; restituiu à doação o conceito que efetivamente lhe cabe, o de contrato e, como fez o nosso direito, separou-se completamente da sucessão.
95. No texto esta referência ao § 53, do System, mas há equívoco. A matéria
foi tratada por SAVIGNY no vol. IV,§§ 144 e seguintes, do System des heutigeniRomischen Rechts, págs. 18 e segs., Berlin, 1841; quanto a Georg Fridrich
Puchta, Pandekten, 12. Auflage, sob a orientação de TheÇ>dor Schirmer, § 68,
págs. 106 e segs., Leipzig, 1877.
96.

Bernhard /Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, vol. II, § 365, págs.
341 e segs., 7~ ed., última de vida do Autor, Berlin, 1891.
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Conhecem-se dois tipos de sucessão: a) a legítima, quando a herança passa aos herdeiros designados pela lei, segundo o critério do parentesco; b) e a voluntária, quando a herança passa aos herdeiros designados no testamento do de cujus.
Quando alguém morre ab intestato, passa o seu patrimônio àqueles que a lei determina. Quando, porém, houve testamento, é facultado ao testador alterar a ordem da sucessão legítima. A sucessão testamentária pode apresentar-se de duas maneiras: a) em primeiro lugar,
se tem o caso em que o testador pode dispor da totalidade de seus
bens, isto é, transmiti-los a quem quiser; em segundo lugar, se tem o·
caso em que o testador só pode dispor da metade dos bens, isto ocorrendo quando tiver hereditários necessários, que são certos parentes, como os descendentes e os ascendentes, que o testador não pode deixar
de contemplar, salvo por efeito de indignidade, ou deserdação expressa, fundada em causa legal.
Esta metade reservada por lei a esses parentes, chamava-se terça,
por constituir 1/3 dos bens, mas hoje é a metade, e chama-se legítima, ou; como dizem os alemães, parte obrigatória. Estes tomam por
base para o cálculo da reserva a consistência e o valor da herança (der
Bestand und der Werth des Nachlasses) e o nosso Código calcula a
legítima sobre a soma que resultar, adicionando-se à metade dos bens
que então· possuía o testador, a importância das doações por ele feitas
aos seus descendentes.
.
É nula a doação que exceda aquela parcela de que o doador
estava em condições de dispor em testamento.
Se o patrimônio de alguém é de Cr$ 100.000,00, havendo herdeiros
necessários, não pode doar além de Cr$ 50.000,00. A lei empresta
(art. 1576) à ação de nulidade o efeito de reduzir a liberalidade aos limites justos para não prejudicar ou desfalcar a legítima dos herdeiros
ascendentes e descendentes do doador, isto é, reduzir aos limites da
cota disponível, além dos quais não é possível qualquer liberalidade.
A legítima é sagrada e deve ser conferida segundo o critério que
a lei enumera: primeiro aos descendentes; se não existem, aos ascendentes (art. 1.721, in fini); se estes, por sua vez, também não existem,
não há legítima e a sucessão pode dar-se de todos os bens.
A lei intervém sempre, quando, no todo ou em parte, falta uma
disposição testamentária. Quando alguém morre ab intestato, em virtude da compropriedade de fato que existia entre o de cujus e sua fa234

mllia, a lei procura distribuir os bens do morto entre seus parentes
mais próximos, observada, para isto, uma ordem determinada que é a
chamada ordem legítima da vocação hereditária.
Segundo o art. 1.603 do Código Civil, a sucessão legítima deferese na seguinte ordem: a) em primeiro lugar, aos descendentes; b) se
não há descendentes, a herança se defere aos ascendentes; c) depois,
ao cônjuge sobrevivente; d) em seguida, aos colaterais;97 e) e, não existindo nenhum destes, aos Estados membros ou ao Distrito Federal, se
os bens neles se situam; ou à União, se a sucessão se acha em algum
dos territórios.
Um grau de parentesco exclui os demais. A sucessão assim, se
faz por cabeça ou por estirpe. A sucessão por cabeça consiste na chamada de todos os parentes ·do mesmo grau e entre eles se opera a divisão
aritmética dos bens do morto, vale dizer, se são cinco filhos, por
exemplo, a cada um deles caberá 1/5; é uma divisão, diga-se, horizontal.
Pelo contrário, a sucessão por estirpe é uma divisão vertical; é a
maneira pela qual herdam os descendentes, que podem enfileirar-se em
vários graus: filho, neto, bisneto, etc.
Estando os filhos vivos, sabe-se que herdam por cabeça. Mas desde que um deles esteja morto, com descendência, recorre-se ao critério
da estirpe para favorecer o neto ou netos do de cujus: os netos herdam em lugar do filho pré-morto e são representantes deste.
Testamento é o ato personalíssimo, unilateral, gratuito, solene,
revogável e de última vontade, que se pratica para produzir os seus
efeitos após a morte. Como ato personalíssimo que é, a grande característica do testamento é a sua revogabilidade. E é este o grande
fundamento pelo qual o (jireito moderno proíbe as doações mortis
causa. Para que se pudesse considerar como doação uma liberalidade
para só ser recebida depois da morte do doador, se teria de considerála irrevogável desde o momento em que foi feita, por isso que a irrevogabilidade da:; doações é a regra.
97.
Atualmente os colaterais sucessíveis são aqueles até o 41? grau, isto a contar do Dec.-lei 9461, de 15 de julho de 1946. Antes, pelo Dec.-lei 8207, de
22 de novembro de 1945, iam até o 31? grau, assim alterando-se a ordem anterior, que só alcançava o 21? grau (Dec.-lei 1907, de 26 de dezembro de 1939),
todavia, no texto originário do Código Civil (art. 1612), sucediam os colaterais
até o 61? grau, como já vinha da Lei Feliciano Pena, que ftzera a redução do
101? grau.
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Como ato mortis causa, o testamento só se aperfeiçoa com a
morte do testador. Antes disto pode ser modificado ou alterado amplamente pelo testador. Finalmente, deve ser o testamento um ato formal, solene, e dele se exige unicidade, vale dizer, deve ser redigido pelo princípio da unidade do ato - unitas actus. Se a letra de câmbio
pode ser preenchida, nos seus vários elementos, em dias ou meses sucessivos, o testamento não: tem de ser feito de uma só vez.
Este princípio, é verdade, não se aplica com o rigor antigo, mas
a unidade deve existir, salvo pequenas interrupções.
Vejam-se, agora, os tipos de testamentos.
Os testamentos quanto à forma podem ser: a) ordinários; b) e
extraordinários ou especiais.
a) Testamento ordinário é aquele feito nas condições normais de
tempo e de lugar, e que, por sua vez, divide-se em públicos (redigidos perante tabelião, que os escreve em suas notas, perante cinco testemunhas), particulares ou alógrafos (escritos pelo próprio testador e
lidos diante de cinco testemunhas que os assinam, e cerrados (feitos
pelo testador que os apresenta ao tabelião, que vê mas não lê, limitando-se, apenas, a cosê-los e lacrá-los perante as testemunhas); b) Testamento extraordinário ou especial é o marítimo (feito pelo capitão), o
militar (redigido pelo comandante da unidade) e o nuncupativo (feito
verbalmente, in extremis).
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CAPITULO XX

RESTRIÇÕES AO DIREITO DE PROPRIEDADE
Interesse Público - Desapropriação

Sabe-se que o direito de propriedade está sujeito a um limite,
que é a supremacia do bem público, do interesse coletivo sobre o interesse do proprietário. As leis buscam, de todos os modos, assegurar esse equilíbrio entre o interesse econômico do proprietário, que se efetua através de sua senhoria sobre a coisa, e o interesse da coletividade,
muitas vezes ferido pelo uso anti-social que o proprieÍário venha a fazer de seus bens.
De um modo geral, a defesa do interesse público, a preservação
da supremacia do bem comum, se obtém através das normas que impõem à propriedade os limites legais já estudados, limites gerais que, como foram vistos, derivam da segurança comum ou da necessidade de
ordem econômica, ou de vários outros princípios com que atuam os
interesses superiores da sociedade.
Casos há, entretanto, em que simples imposição de limites legais
não é suficiente para assegurar ao interesse público a supremacia que
lhe é devida. Muitas vezes, um bem se apresema em tal situação, sob
tais circunstâncias, que não convém à coletividade que aquele bem se .
encontre exclusivamente no patrimônio de um particular. Outras vezes,
embora a propriedade particular, por si só, não seja incompatível com
o interesse comum, naquele caso, há necessidade de submeter o bem a
uma destinação ou a um tratamento que não são compatíveis com a
liberdade de determinação que se deixa ao proprietário e, neste caso, a
lei administra uma solução extrema: a faculdade concedida ao poder
público, de pôr fim ao direito de propriedade de uma determinada
pessoa, mediante o processo de desapropriação por utilidade pública.98
98.
Sobre o tema "Desapropriação", consulte-se a monografia, prática e atuaada, do advogado Carlos Autran Massena, edição de 1976, da Editora Rio.
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A desapropriação não extingue o direito de propriedade; apenas
determina a sua perda, isto é, desaparece o direito de um titular e começa o de outro; começa o direito do expropriante, pouco importando que o expropriante vise a fazer do bem uma coisa pública de uso
comum ou uma coisa dominical. Isto depende do próprio interesse público que se está defendendo através da expropriação. Em ambos os
casos, a coisa vai para o domínio do expropriante e o domínio do· expropriado se transforma no seu objeto. É este o ponto importante que
se precisa ter sempre em mira: esta perda da propriedade não se opera
sem que, nas mãos do expropriado, se deixe um bem que substitua
aquele que passou para o patrimônio do expropriante e, esse.' bem,
apresenta-se tecnicamente como uma indenização pecuniária. Algumas
vezes pode não ser indenização pecuniária; pode ser, por exemplo, a
substituição do imóvel, da coisa que se expropriou, por títulos da dívida pública, apólices de uma emissão ordinária ou de uma emissão especial, apenas sendo necessária, para isso, uma autorização administrativa especial. 99
Vê-se, portanto, que, na desapropriação por utilidade pública, do
ponto de vista do expropriado, o que existe é uma transformação do
objeto do seu direito, e, do ponto de vista do expropriante, é um modo de adquirir a propriedade, seja para tomá-la bem público de uso
comum, seja para tomá-la bem dominical.
Quem pode desapropriar? Podem desapropriar as pessoas jurídicas
de direito público interno, a União, os Estados, o Distrito Federal, os
municípios, os próprios territórios. E pode, também, desapropriar uma
entidade privada, uma concessionária de serviços públicos, por exemplo, desde que seja depositária de delegação do poder público, delegação que, normalmente, acompanha as concessões administrativas. Quando se concede a um particular a exploração de um serviço público,

99.
A Constituição de 18 de setembro de 1946, em seu art. 141, § 16, não
somente restaurou a cláusula por necessidade ou utilidade pública, a que se faz
menção no texto, como impôs justa indenização, prévia, em dinheiro. A de 17
de outubro de 1969 (.art. 153, § 22) manteve tais cláusulas, mas facultou, ao
expropriado, aceitar o pagamento em títulos da dívida pública, com cláusula de
exata correção monetária, com ressalva do seu art. 161, segundo o qual a União
poderá promover a desapropriação da,propriedade territorial, rural, em que o pagamento em títulos da dívida pública não constitui faculdade outorgada ao expropriado.
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por isso mesmo que se ihe confia a execução de uma tarefa que, normalmente, cabe a uma organização do Estado, transfere-se ao concessionário, por delegação, uma parcela do poder público e é essa parcela
do poder público que vai capacitar o concessionário para a prática de
atos de desapropriação, como se fosse o Estado, o município, etc.
Há alguns princípios gerais que dominam toda a matéria de desapropriação. O primeiro deles, pode-se diier, é o princípio da utilidade, que é mesmo um pressuposto da desapropriação. Não se pode desapropriar senão por utilidade pública, senão quando se reconhece um
interesse da coletividade mirando essa desapropriação.
A €onstituição anterior fazia uma diferença fundamental entre a
utilidade e a necessidade pública, diferença que, na verdade, tinha mais
um fundamento histórico do que dogmático, razão pela qual o Decreto-lei de 1941,100 sobre as desapropriações, fez tábua rasa desta obsoleta distinção. Tudo é utilidade públic~. Cabe ao poder executivo reconhecer a utilidade pública da desapropriação. Tem-se aí um ato administrativo unilateral, de cujas razões o poder judiciário não pode sindicar. Desde que o poder executivo, através de seus órgãos, proclama a
utilidade pública da desapropriação, não pode mais o poder judiciário,
nem de ofício nem por provocação das partes, discutir a existência do
preceito.

100. Décreto-lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941. Esse Decreto-lei foi precedido de expressiva exposição de motivos do então Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Francisco Campos, sofrendo várias alterações, inclusive pelas próprias Constituições da República. Ainda na fase discricionária, em seus últimG,':
dias, foi alterado pelo Decreto-lei n? 9.311, de 9 de setembro de 1946.
Por força da Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, foi alterado, revogado
o Decreto de 1946, citado, revogado, igualmente, o parágrafo único do art. 15,
do Dec.-Lei n? 3.365, podendo, ex vi de seu art. 2?, operar-se a imissão provisória, independentemente de citação do réu, mediante depósito de 20 vezes o valor locativo, além de cumpridas outras exigências. Foram alterados vários de seus
dispositivos, em sua redação e substância.
A Lei n? 4.132, de 10 de setembro de 1962 definiu os casos de desapropriação por interesse social e dispôs sobre sua aplicação.
Nos últimos anos não tem sofrido a legislação sensíveis aplicações, sendo
no entanto, de mencionar-se a Lei n? 3.365, para o fim de determinar que, de, corrido prazo superior a um ano da avaliação, o juiz ou Tribunal, antes da decisão
final, mandará que incida a correção monetária do valor apurado.
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O segundo princ1p1o fundamental é o princ1p1o da índenização
prévia. A expressão índenização prévia é constitucional, quer dizer, a
própria Constituição estabelece como requisito da desapropriação que,
ant<Js de se transferir a propriedade do expropriado para o expropriante, fique nas mãos do expropriado o valor que o indenize deste desfalque patrimonial. Daí se vê que o pagamento da indenização fixa também o momento técnico e cronológico em que a propriedade se transfere. Antes de paga a indenização, embora já expedido o ato que reconhece a utilidade pública e, por conseguinte, o ordena, a propriedade
continua a pertencer ao expropriado; depois de paga a índenização, ela
se transfere ao expropriante.
Note-se que a indenização pode ser fixada de dois modos: ou
amigavelmente, quando o poder público e o expropriado se entendem
sobre o justo valor da indenização, ou judicialmente, quando o poder
público oferece um preço com o qual não se conforma o expropriado,
dando, então, lugar à fixação judiciária da indenização, na qual se podem discutir, também, outros aspectos relacionados com o processo
administrativo em curso.
Acompanhe-se o processo de desapropriação, o modo por que se
realiza este ato administrativo, continuado e complexo, cujo estudo
dogmático, a rigor, pertence ao direito administrativo, mas que, enfim,
não flca fora de lugar neste momento, porque as repercussões dele se
fazem sentir diretamente no campo do direito privado, no campo da
propriedade.
A desapropriação se executa em duas fases. A primeira, é a fase
da declaração, puramente administrativa; a segunda, é a fase da indenização amigável ou judicial.
A fase da declaração se inicia por um decreto do chefe do poder
executivo expropriante, no qual se reconhece e declara a utilidade pública da desapropriação, submetendo, portanto, a esse procedimento
um determinado bem ou um conjunto de bens, que se encontram no
patrimônio dos particulares ou de outras pessoas de direito público de
grau inferior. Assim, pode a União desapropriar os bens dos Estados,
dos municípios, do Distrito Federal. Essas pessoas, entretanto, só podem expropriar bens dos particulares.
A declaração de utilidade pública deve, logo, flxar em toda extensão o objeto desapropriado. Assim, quando a desapropriação se estende a outras áreas adjacentes àquela que se tem como principal, o
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decreto deve, imediatamente, mencioná-la e a desapropriação das áreas
adjacentes se justifica, ou quando elas são de algum modo necessárias
pelo seu caráter complementar à utilização que se pretende fazer das
outras ou,' então, quando as obras realizadas na área principal resultam
numa supervalorização das adjacentes. Assim, por exemplo, quando se
desapropria um determinado conjunto de prédios, para demolição e
abertura de um logradouro público, pode o poder público, imediatamente, desapropriar, também, as duas margens, atendendo a que elas
ficarão supervalorizadas pelo fato de estarem num logradouro onde os
prédios subirão necessariamente de valor venal. 101
Outro ponto fundamental é que o decreto de desapropriação declare o fim a que a desapropriação colima, salientando se o poder público pretende utilizar de algum modo a área ou se pretende vendê-la,
sendo que a venda só se aplica ao caso das áreas adjacentes supervalorizadas.
Vejam-se, agora, quais são as coisas e os motivos que se podem
considerar de utilidade pública e com os quais, portanto, se justifica a
desapropriação. Em primeiro lugar, tem-se o caso da segurança nacional e da defesa do Estado. Esse é um motivo que, por sua natureza
mesma, se justifica, pois constitui um interesse impostergável da coletividade. Tem-se, depois, o caso da salubridade pública. As desapropriações justificadas pela salubridade pública são, também, comuns e não
só visam a recuperação das áreas gerais insalubres, como, até mesmo, a
demolição de edifícios, de construções que, por sua natureza, estejam
constituindo uma ameaça à saúde do povo. Outro é o socorro coletivo em caso de calamidade. Um outro, o aproveitamento das minas e
quedas d'água. Outro ainda é o da simples obra de assistência empreendida pelo poder público, incluindo aí a simples construção de estabelecimentos de clínicas e curas de moléstias. A exploração e conservação dos serviços públicos em geral, inclusive a construção de edifícios,

101. Foi o caso das ruas São Pedro, General Câmara, Visconde de ltauna e Senador Euzébio, em pleno centro urbano, inteiramente atingidas, onde atualmente
se situa a Avenida Presidente Vargas, na Cidade do Rio de Janeiro, então Capital
da República. Excetuou-se, apenas, a Igreja da Candelária, poupada às demolições, tratando-se de templo dos mais tradicionais do Pats. A base jurídica para
esse critério é o art. 4? do Dec.-lei n? 3.365, cit., que faz menção às zonas
que se valorizam extraordinariamente, em conseqüência da realização do servi9o.
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de aeroportos e de outras obras de caráter coletivo; os serviços urbanísticos em geral, desde a abertura de logradouros até as obras de embelezamento ou construção, visando ao interesse comum, são outras
situações que comportam o instituto da desapropriação, e aos quais se
deve acrescentar, ademais, tudo que diz respeito às obras para implantação ou melhoramento de transportes coletivos e, também, a defesa
do patrimônio histórico e artístico, inclusive de sítios de que se deseja
conservar a beleza paisagística; a proteção dos arquivos, documentos e
tudo que pode se relacionar com o patrimônio cultural da nação.
Acrescente-se, ainda, a reedição e divulgação de obras intelectuais, de
inventos, de toda e qualquer outra coisa que seja definida por uma lei
especial.
Desde que um caso desses ocorra, pode o poder público declarar
a utilidade pública da desapropriação, e do decreto que a declare emanam, imediatamente, certos efeitos jurídicos. O primeiro deles é a autorização para as autoridades públicas penetrarem nos imóveis desapropriados para todos os estudos e trabalhos técnicos que se façam necessários à realização dos fins em questão e, mesmo quando se trate de
um motivo de segurança, para alguma obra urgente que o imóvel esteja a exigir. O segundo é a possibilidade, que se abre para o poder público, de efetivar a indenização, oferecendo ao particular um preço pelo qual ele pode, imediatamente, pôr fim à desapropriação; se o recusar, então cumpre-lhe dar início ao procedimento judiciário, que constitui a segunda fase da desapropriação.
O poder público tem um prazo de cinco anos para efetivar a desapropriação e isto constitui uma das vantajosas inovações da atual lei
de desapropriações, que é uma das melhores que se conhece dentre as
que o Brasil já teve. Se dentro do prazo de cinco anos, o poder público não efetivar a desapropriação, então, decai do direito de efetuála; caduca o decreto de desapropriação, ficando bem entendido que o
Estado pode expedir um outro e reabrir esse prazo de cinco anos, observado, entretanto, um interstício de um ano entre a data em que
houver caducado a desapropriação e o novo decreto que venha a reconhecer a utilidade dela.
Quanto aos direitos sobre o prédio, o decreto de desapropriação
não os modifica. Pode a propriedade ser objeto de contrato, pode ser
vendida, pode ser doada, todos os meios alienatórios gratuitos ou onerosos podem ser levados a efeito depois de expedido o decreto de de242

sapropnaçao, por isso que, os efeitos dele não se fazem sentir na esfera patrimonial do proprietário, senão no momento em que, mediante
indenização prévia, a propriedade mudar de objeto. Também se deve
entender, para ficar bem esclarecido, que se for vendida a propriedade
depois do decreto de desapropriação, este decreto vigora contra o terceiro adquirente.
Passe-se, agora, a considerar a fase judicial, por isso que, se houve acordo entre o poder público e o expropriado, a respeito do preço,
a desapropriação termina pelo acordo que entre eles se celebrar, através do instrumento público desse acordo, título que o poder público
expropriante utiliza para fazer a competente transcrição no registro de
imóveis. Se não houver acordo, dá-se, então, início à fase judicial e,
aí, as normas que serão consideradas têm, todas elas, caráter precipuamente judicial.
Cabe a iniciativa ao expropriante, o, qual, na sua petição inicial,
logo oferece um preço e junta prova autêntica do decreto- de desapropriação que lhe autoriza o procedimento. O foro, para a propositura
desta ação, é o da situação do imóvel, salvo se o expropriante for a
União, caso em que poderá propor a ação, ou na capital dos Estados,
ou no Distrito Federal ou no domic!1io do réu. A ação só poderá ser
julgada por juiz inamovível, vitalício e com a sua irredutibilidade de
vencimentos garantida. Isto é uma recomendação que a lei federal faz,
tendo em vista a organização judiciária dos Estados, com o que se visa
a assegurar a imparcialidade da decisão, uma vez que o poder público
é interessado e não se pode colocar a questão nas mãos de juiz dependente, de algum modo, deste poder.
O juiz, despachando a inicial, nomeia um perito, que vai pronunciar-se sobre a indenização e que deve ser, na medida do possível, um
técnico, e as partes, se desejarem, poderão nomear um assistente ao
perito. A lei de desapropriação traça várias normas especiais sobre a citação do expropriado, visando a evitar que o expropriado fuja à citação, pondo delongas e nulidades no processo. Depois, tem lugar a contestação. Se o expropriado aceita o preço, tollitur quaestio, o juiz logo
despacha, logo encerra a questão. Se ele, porém, contesta, a ação
segue, agora, o curso ordinário e convém logo salientar que a contestação só pode versar sobre dois pontos: ou sobre o preço que o expropriado julga insignificante, ou sobre algum defeito e nulidade do próprio processo de expropriação. Se, por acaso, outra for a razão em
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que se funda o expropriado para contestar a legitimid!ide ·da .e~propria
ção, por exemplo, por ter sido esta decretada para um fHn que não
está compreendido entre as causas reputadas pela lei de utilidade pública, não deve ser nesta contestação que a.matéria há de ser alegada;
deve, porém, o expropriado, mediante ação própri~ contra o poder público, pleitear a nulidade do ato que declarou de utilidade pública a
desapropriação.
A contestação uma vez apresentada, o processo segue as normas
comuns: vai a despacho saneador, fiXa-se para o perito um prazo para
apresentar o laudo, que deve ser apresentado, ao menos, cinco dias antes do julgamento. Como se vê, são adminículos processuais.
·
Note-se, apenas, que, se houver urgência, pode o poder público
depositar o pagamento, mas, para isto, será necessária aquela audiência
rápida que o Código de Processo prevê no art. 685 para conhecer da
existência desta urgência e da possibilidade de fazer o depósito da
quantia fornecida, e o juiz julgará nos termos do art. 685, do mesmo
Código.102
Deve-se, também, consignar uma característica do processo de desapropriação: é que a morte do expropriado não interrompe a instância, não se fica a esperar a habilitação de herdeiros. O interessado é a
coletividade e não os herdeiros, que esperam a sua indenização, de sorte que, verificada a morte do expropriado, o juiz nomeia um curador
e com este continua o processo. Quando os herdeiros se habilitarem,
tomam o lugar do curador e podem, se for necessário, reformar alguns
de seus atos.
Veja-se, agora, como fiXa o juiz a indenização. A indenização é
fiXada pelo juiz; constitui um ato dele e, aí, se tem outra característica da nossa legislação sobre o assunto: o caráter judicial da indenização e não o caráter de simples perícia; o perito nada mais é do que
um conselheiro do juiz. O momento em que ele estima a indenização
102. Segundo o Código de Processo Civil de 18 de setembro de 1939, hoje
substituído por outro, de 11 de janeiro de 1973. Além disso, sobreveio a essa lição o texto do Dec.-lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970. Não obstante, na
Capital do Estado do Rio de Janeiro, os juízes da Fazenda Pública, inobservando esse Dec.-lei por considerá-lo evidentemente inconstitucional, só têm autorizado a irnissão provisória na posse do imóvel expropriado após depositar o expropriante o valor arbitrado ab initio pelo perito do juiz. Consulte-se a·rnencionada obra Desapropriação, de Carlos Autran Massena, Ed. Rio, 1976, páp. 91/93.
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é aquele em que o decreto de desapropriação foi expedido e não o
momento em que a indenização está sendo julgada. As variações de valor de uma época para outra não se contam, atendendo, aliás, que cinco anos constituem o prazo máximo para esta desapropriação ter lugar. Outrora ocorriam grandes inconvenientes, porque, muitas vezes, o
direito de indenização ficava anos sem ·ser efetuado e havia injustiça
na fixação da indenização num tão largo tempo.
Se entre o ato da expropriação e o da indenização fizeram-se
benfeitorias, a lei manda reembolsar as necessárias. Quanto às úteis, só
se foram autorizadas pelo poder expropriante.
Veja·se, agora, o critério dentro do qual o juiz vai flxar a indenização. Admitiu a lei brasileira de 1941, Dec.-lei 3.365, de 21 de junho, um critério extremamente elástico e, pode-se dizer, sábio, por
isso que fez influírem na fixação da indenização todos os elementos
que, de fato, podem influir sobre o valor da indenização, e deixou ao
sabor do juiz, dentro de limites muito largos, a fixação do ponto onde a indenização deve ser considerada justa. Tem-se somente de distinguir um prédio sujeito ao pagamento do imposto predial e uma coisa
que não· está sujeita a este tributo. Se o prédio está sujeito ao imposto predial, ele tem um valor locativo já respeitado pelo poder público
e aceito pelo particular. Esse valor locativo ou decorre de uma renda
presumida, no caso deste não explorar, através de locação, o seu imóvel, e, então, se prevalece do valor locativo para flxar-se um limite ao
arbítrio judicial. Nem o juiz pode flxar um valor inferior a dez vezes
o valor locativo, nem pode flxar um valor superior a vinte vezes este
valor. Nem pode admitir que aquele prédio estivesse dando menos de
5% nem mais de I 0% ao seu proprietário.l03
Notem que este critério pode se tornar, de repente, obsoleto, como de fato se tomou.
Dentro desses limites deve o juiz decidir e, em primeiro lugar,
deve considerar o valor tributário do prédio. Se não paga imposto predial, deve indagar quanto ao preço de aquisição. Deve levar em conta
as rendas efetivamente auferidas pelo proprietário. As rendas auferidas
pelos frutos naturais, se é um imóvel rural. Deve levar em conta a

103. Esse critério não foi sempre seguido, sendo de considerar-se a necessidade
de sua modificação, em face da desvalorização da moeda. Vide a obra de Carlos
Autran Massena - Desapropriação, Ed. Rio, 1976, já referida em nota anterior.

245

situação, a conservação e a segurança do prédio. Deve levar em conta o valor venal, dado na região nos últimos cinco anos, e, também, a
valorização ou desvalorização sofrida pela área remanescente, quando
não se expropriar todo o imóvel de um proprietário. Tudo isso será
dosado pelo officium judieis e pode, realmente, o magistrado fixar o
'Valor que represente o desfalque patrimonial sofrido pelo expropriado,
não ofendendo, assim, de modo algum o seu direito de propriedade, e
trazendo para os interesses da coletividade aquilo que esses interesses
solicitavam.
Sempre que o juiz fixa uma indenização igual ou superior ao dobro do preço oferecido pelo expropriante, deve recorrer ex officio.
Alem do recurso ex officio, cabe o voluntário, que, tratando-se do
expropriado, é recebido num só efeito; tratando-se do expropriante, é
recebido em ambos.
Terminado o processo de fixação da indenização, tem-se, então,
o seu pagamento. Ou o expropriado recebe ou não recebe; se não recebe, o expropriante deposita o preço e o depósito, devidamente notificado o expropriado, equivale ao pagamento da indenização prévia,
podendo, depois, o expropriado levantar o depósito, provando os requisitos normais da lei.
Expede-se, depois, o mandado de imissão de posse em favor do
expropriante, o qual serve-se da sentença como título, fazendo registrá-la no registro de imóveis.
Note-se, ainda, que os terceiros que são prejudicados com a desapropriação podem reclamar perdas e danos. Do mesmo modo, o próprio expropriado, quando se verifica uma ocupação temporária dos
seus direitos. Qualquer reclamação posterior ao processo de indenização, e relativa à propriedade do imóvel expropriado, não pode assumir
a forma de uma reivindicação, dela só podendo beneficiar-se o reclamante em perdas e danos, por isso que foi propriedade incorporada ao
patrimônio da pessoa de direito público e dela não pode mais sair,
porque isso seria a própria negação da utilidade pública.
Finalmente, considere-se que a indenização, sendo o sucedâneo
da coisa expropriada, tomando o seu lugar, nela se sub-rogam todos os
direitos e ônus que, porventura, pesem sobre a coisa expropriada. Destarte, se a coisa era objeto de um usufruto, o usufrutuário transfere os
seus direitos para a indenização e ele concorre com o proprietário; o
mesmo ocorre em relação à ·hipoteca que, porventura, existia sobre o
imóvel expropriado. e assim por diante.
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CAPITULO XXI
VIZINHANÇA

Atos do proprietário que repercutem no imóvel vizinho.
Uso nocivo- Dano iminente.

O direito de propriedade é um direito absoluto, disse WINDSCHEID;1 4 é a dominação completa da coisa pela vontade do titular,
quer se trate da utilização dela pelo dono, quer se refira à admissão
ou influência de estranhos nessa utilização. Daí os dois aspectos fundamentais de como se apresenta o direito de propriedade: a) um aspecto interno, que é a faculdade de utilização lícita concedida ao proprietário, o qual pode promover sobre a coisa objeto do seu direito,
qualquer atividade; e b) um aspecto externo, que é a faculdade de exclusão, de que fala SCHLOSSMANN; faculdade de proibição, concedida ao titular, para repelir os atos de terceiro, capazes, ou de restringir as vantagens que a coisa proporciona ou de admitir a elas um estranho.
Quando a propriedade recai sobre imóveis, esse duplo aspecto
entra em crise em virtude da continuidade dos bens dessa natureza.
As coisas móveis são isoladas umas das outras; as suas próprias superfícies as limitam e individualizam. Os imóveis, porém, são divididos
convencionalmente, e entre os diversos fragmentos do solo a que se
empresta individualidade, a natureza estabelece uma continuidade in-

°

104. Muito embora tenha sido Windscheid que, entre os pandetistas, sobretudo,
os mais incisivos quanto à vigorosa e feliz classificação dos direitos em absolutos
e relativos (cf. Lehrbuch d. Pandektenrechts, § 41, ed. de 1891), não foi, podese dizer, o criador de tal classificação. Antes dele, no Brasil, Teixeira de Freitas,
em 1857, teve a primazia, e, no mundo alemão, Joseph Unger, que, no mesmo
ano, (1857) publicou o vol. I de seu precioso. System em cujo § 41, aparece essa
distinção. Antes de Unger, outros afloraram tal aspecto; ele chama à colação
Wachter (Erorterungen, 1? fascículo, Stuttgart, 1845, págs. 88 e seguintes).
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destrutível. A separação entre os prédios, escreveu IHERING, até
mesmo quando manifestada exteriormente por fossos, paliçadas, muros, etc., não destroi a sua relação natural de coesão e dependência
recíproca. 105
Sendo os imóveis um contínuo, há coisas. que de tal maneira
pertencem a dois prédios, que é impossível, muitas vezes, a respeito
delas, determinar o senhorio. Entre essas coisas se tem a própria linha
divisória, o muro ou cerca que sobre ela se eleva, a árvore que cresce
nas proximidades dos limites, a água que corre de um prédio para outro, etc. Daí resulta serem ii;::-ontáveis os ATOS DO PROPRIETÁRIO
QUE, embora praticados no interior de um imóvel, REPERCUTEM
NO IMÓVEL VIZINHO. Assim os ruídos que se produzem num prédio e que se· ouvem nos mais próximos, vapores e fumaças que se exalam e que impregnam a atmosfera circunstante, vibrações que a continuidade do solo transmite a prédios distantes, prédios que se erguem
tirando a luz, o prospecto ou o ar de um vizinho, janelas que se
abrem devassando a intimidade de uma casa, etc., tudo isso decorre
da união de fato que existe entre os imóveis, por forma a estabelecer
entre os diversos proprietários das partes do imóvel contínuo uma comunhão tal, que lhes são reversíveis os seus próprios atos.
O simples uso que um proprietário faz de seu imóvel pode incomodar o sossego do dono do prédio confinante, mas se o direito
fosse proibir todos esses incômodos, a propriedade estaria economicamente aniquilada, além de ferir o outro aspecto do direito de propriedade, que é aquela faculdade de dispor da coisa como queira, a
condição principal da plenitude do domínio. 1 06
105. Rudolph von Uiering, aliás, então ainda Rudolph Ihering, tratou da matéria ora versada, em dissertação publicada no vol. VI (1862), de seu Jahrbucher
fur die DÕgmatik des heutigen romischen und deutschen Privatrechts, sob o título
Zur Lehre von den Beschranhungen des Grudeigen Thumers in Interesse der Nachbam, posteriormente incluído em Gesmmelte Aufzatze, n9 II, vol. II, págs. 22
a 66 (Jena, 1882), traduzido para o francês e publicado por O. de Meulenaere,
in Ouevres choises, Paris, 1839, servindo tal versão de base às muitas citações
que se acham no texto acima, pois só alguns após mais tarde veio San Tiago
Dantas a adquirir em seu original o escrito já referido.
106. Martin Wolff, Sachehrecht vol. III, do Lehrbuch des Burgerlichen Rechts,
de Enneccerus, Kipp e Wolff. Há recente edição, 10~, isto é, de 1957, da editora J.C.B. Mohr, atualizada por Ludwig Raiser (XX-825 págs.)
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Algumas vezes esses incômodos são exacerbados, e o uso que um
proprietário faz de seu imóvel toma-se nocivo ao seu vizinho, ameaçando a sua segurança, ou destruindo o seu direito, ficando a teoria
da propriedade em crise, isto é, impotente para resolver os conflitos
resultantes, que se chamam conflitos de VIZINHANÇA.
Estes se caracterizam, portanto, pela interferência (Eingriff, dos
alemães), ou seja, por essa repercussão in alieno, que causa prejuízo
ao imóvel vizinho ou incômodos ao seu morador.
Os conflitos de vizinhança estão entre aqueles que CARNELUTTI denominou conflitos de concorrência, ao lado dos de cooperação,
que seria.'TI os estabelecidos entre credores e devedores, quando os
primeiros cobram e os outros não pagam. Havendo conflitos de concorrência entre os vizinhos, o direito forneceu as normas de composição e criou deveres jurídicos para um proprietário, em benefício do
outro, titular então de um direito subjetivo. Direitos de vizinhança
são, assim, os direitos que tem o proprietário de um imóvel a que os
proprietários dos imóveis vizinhos satisfaçam, em seu favor, determinados deveres jurídicos, os deveres de vizinhança, ou ~elhor, as restrições legais de vizinhança, expressão que tem grande força persuasiva,
por isso que, como quer LACERDA DE ALMEIDA, 107 serve também
para extremar os deveres de vizinhança das servidões.
Os direitos de vizinhança, ou melhor, seus respectivos deveres,
são, em suma, escreve CARVALHO SANTOS, limites ou restrições impostas ao exercício dos direitos naturalmente inerentes à propriedade;
são obrigações impostas aos proprietários vizinhos, aparentando até
mesmo uma transação que concilia e põe a salvo os interesses opostos
de cada um dos vizinhos.
Tais direitos possuem, em conseqüência, características próprias:
a) Em primeiro lugar, são restrições legais, isto é, são deveres
criados pela lei. Ao lado deles podem surgir restrições voluntárias, que
são as servidões. Assim, o dever de suportar o defluxo de águas artificialmente conduzidas, decorre de um acordo voluntário, é uma servidão; já o dever de suportar o defluxo de águas naturalmente conduzidas é imposto pela lei ( art. 563, in prindpio ), é um dever de vizinhança;
107. Francisco de Paula Lacerda de Almeida, Direito das Coisas. Rio de Janeiro, 1908.
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b) Os direitos de vizinhança não visam a criar vantagens para nenhum prédio, mas tão somente, evitar prejuízo; são restrições defensivas (certat de damno vitando) ao passo que as servidões visam a criar
vantagens para alguém (certat de lucro captando);
c) São eles direitos reais inominados ou obrigações propter rem,
como quiser-se. Entre essas duas expressões, em verdade, não há diferenças essenciais, por isso que são estados limítrofes. Todavia é preferível dizer-se direitos reais, e proclamar-se a realidade desses direitos,
pois obrigações propter rem parecem indicar uma dispensa de cautelas
peculiares ao exercício de direitos reais, o que não sucede aqui. A pretendida taxatividade dos direitos reais enumerados peto Código Civil
(art. 674) não impede o aparecimento de novas relações dessa natureza, e como em todas elas existe um titular que espera de alguém um
pati ou um facere, a doutrina prefere falar em obrigação real, coisa
que salvaguarda as linhas do sistema.l 0 8
Os direitos de vizinhança podem aparecer tão ligados à propriedade que parecem emanações do domínio, de modo que, para o seu
exercício, se deduz em juízo o próprio domínio, ou sua manifestação,
a posse; assim, se o proprietário vizinho abre janela a menos de metro e
dade que parecem emanações do domínio, ou sua manifestação, a posse; asim, se o proprietário vizinho abre janela a menos de metro e
meio do nosso prédio, o que se deduz em juízo é o próprio direito de
propriedade: o direito de vizinhança se diz então incorporado ao
domínio. Outras vezes eles aparecem com inteira autonomia; assim,
quando o nosso prédio se acha encravado entre os dos vizinhos, a lei
impõe a esses o dever de dar caminho (art. 559), que não é servidão,
mas um direito de vizinhança, suficientemente destacado do domínio
para que se possa exercê-lo como direito autônomo.
Portanto, há direitos de vizinhança que são meras projeções do
domínio, a ponto de parecerem confundidos entre os poderes que tem
o proprietário sobre a coisa, e os há que, visivelmente, são acréscimos,
faculdades alheias ao direito de propriedade. Pense-se na diferença prática existente entre o direito de escoar as águas naturais para o vizinho e o de conduzir através de suas terras, em aqueduto, as águas
108. Philadelpho Azevedo, Destinação do Imóvel, pág. 30. Rio de Janeiro,
1932. Francesco Ferrara, Tratatto di Diritto Civüe Italiano, vol. I (único). Roma,
1921.
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próprias de que alguém pretende beneficiar-se. Sentiu-a muito bem
FERRINI, quando observou que seria errônen, a propósito do primeiro, falar em limite da propriedade, isto é, em servidão, pois aí a norma jurídica não faz mais do que exprimir uma condição natural do
objeto sobre o qual recai o domínio.109
Estudem-se, agora, em particular, os casos em que se manifestam
os direitos de vizinhança, que, em geral, são os seguintes: 1?) os relativos à matéria de limites e de muros divisórios (art. 569); 2?) os que
dizem respeito às árvores limítrofes (art. 556); 3?) os que se referem ao
direito de construir (art. 572); 4?) os que se relacionam com as águas
(art. 563); 5?) os que se ligam ao direito de passagem (art. 559); 6?)
e, finalmente, os destinados a impedir o uso nocivo da propriedade
(art. 554).
Por sua vez, os deveres que as normas impõem a um proprietário, em benefício de outro, podem ser de três categorias: 1?) deveres
positivos que são, por exemplo, o que tem o proprietário de proceder
à demarcação, quando chamado pelo confinante (art. 569), e o de
contribuir com metade das despesas para a construção da tapagem
divisória ( art. 588 e seus §§), etc.; 2?) deveres de simples abstinência,
como o de não abrir janela a menos de metro e meio (art. 573), o
de não encostar fomos, aparelhos higiênicos, fossos, cano de esgosto,
depósito de sal ou de substâncias corrosivas ou sucetíveis de inftltração (art. 583), o de não poder o dono de fonte não captada impedir
o curso natural, para outros prédios, da água excedente do seu próprio
consumo (art. 565), o de não poder construir obras incômodas (estrebarias, pocilgas, estrumeiras) sem respeitar as distâncias legais ( art.
578), o de não poder fazer construções capazes de poluir ou escavações capazes de tirar a água de poço ou fonte de outrem (arts. 584 e
585), o de não poder, sem o consentimento da parte contrária, fazer
obras profundas na parede-meia (art. 581), etc; 3?) finalmente, os deveres de tolerância, como o de tolerar o defluxo das águas que correm
do prédio superior ( art. 563), o de permitir que o vizinho entre no
prédio para poder executar obras no seu ou nas instalações pertinentes (art. 587), o de conceder pastagem, se o prédio contíguo se achar
encravado e, por conseguinte, sem saída direta para a via pública, fonte ou porto (art. 559), e de tolerar que a árvore tenha os ga!hQs
109. Contardo Ferrini, Delle ServitU Prediali; edição de 1908.
251

cortados, se invadirem o espaço aéreo sobrestante a outro prédio (art.
558), o de deixar que a casa vizinha construída em primeiro lugar no
limite dos dois terrenos invada até meia espessura d'a parede a área
contígua (art. 580) e, como corolário, deve-se suportar que o vizinho,
ao construir a sua, venha madeirar na parede daquele que primeiro
construiu, embolsando-lhe metade do seu valor (art. 579), etc.
Tais são os deveres jurídicos a que pode dar origem as relações
de vizinhança. Os mais comuns são os deveres de tolerância, isto é,
obrigações impostas a um proprietário para que consinta que outros
interfiram na sua esfera jurídica, realizando atos que ele estava em
condições de repelir. Os demais são, ou deveres de abstinência, isto é,
privações que o proprietário se impõe de atos compreendidos no seu
poder de uso, ou deveres positivos, vale dizer, prestações que o proprietário deve fazer ao vizinho que dele as espera.
Os direitos de vizinhança, em alguns casos, emanam do domínio
gratuitamente, em outros casos, onerosamente. Alguns são conferidos
sem ônus a cada proprietário, ao passo que outros só lhe são reconhecidos compondo-se ao vizinho o prejuízo que lhe deriva do correspondente dever assumido. Há, pois, direitos de vizinhança gratuitos e
direitos de vizinhança onerosos. Estes, ao contrário dos outros, são
aqueles para cuja obtenção se tem de pagar indenização, como o direito de passagem, o de transportar água através do prédio vizinho (direito de aqueduto), o de madeirar na parede do imóvel contíguo (direito de meter traves), etc.
A fórmula, porém, mais geral das relações de vizinhança é o uso
nocivo. Todavia, antes de tratar-se mais pormenorizadamente deste assunto, pode-se adiantar que é possível haver ameaça ao prédio vizinho ou
a seus moradores, configurando-se, então, o dano iminente ou damnum
infectum (em oposição ao damnum datum); neste caso, o proprietário
ameaçado pode exigir a demolição ou a reparação da obra ameaçadora
ou, então, a prestação de caução suficiente para cobrir o risco: a caução de dano infecto, que se obtém por ação cominatória.
Como -já se previu, caso mais freqüente e mais grave é aquele em
que não é a insegurança de um prédio que ameaça o outro, mas o uso
que dele se faz, ameaçando o imóvel vizinho ou seus habitantes. Assim, o uso anormal pode ferir o sossego, a saúde, a segurança e outros
bens, como o decoro, a intimidade (privacy, dos ingleses), etc., configurando-se então o uso nocivo da propriedade, o qual consiste, pois,
em prejuízo aos confmantes.
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Para que se verifique o uso nocivo, a primeira condição é que os
atos praticados por um proprietário tenham de repercutir num imóvel
vizinho por meio d~ imissões, que são qualquer espécie de interferência, como a intromissão de fumo, de água, de gâs, de mau cheiro,
de calor, de ruído, de vibrações produzidas por máquinas que fazem
trepidar o prédio contíguo, em suma, de todos esses incômodos que
aumentaram com o congestionamento e mecanização dos tempos presentes.
Embora a doutrina atual empregue a palavra imissão para indicar
toda e qualquer espécie de interferência nociva, não foi esse o ponto
de vista do conceito tradicional da immissio, que sempre foi impregnada de uma certa materialidade. Sustentou-se que a imissão proibida
no célebre passo in suo hactenus fecere licet quatenus nihil in alienum
immitat, devia consistir na introdução de coisas corpóreas, das quais ficaram excluídas, por exemplo, as coisas imateriais como os sons e os
maus cheiros.
O estado atual da ciência civilística sobre a questão da vizinhança não tolera mais essa restrição, e engloba na expressão geral de immissio tanto as interferências corpóreas, como as incorpóreas, quais
sejam o calor e o ruído, que não importam na introdução de substância palpável no prédio incomodado. O critério diferenciador das duas
espécies de interferência é inteiramente arbitrário e descabido. Abandonou-se de uma vez por todas a expressão imissão corpórea dos antigos e abrangeu-se no conceito de immissio, simplesmente, tudo quanto possa invadir um prédio e ser percebido pelos nossos sentidos.
Apesar da latitude que se lhe confere, a imissão não se identifica com a interferência, que muitas vezes não assume a forma de
uma invasão. Para que ela se caracterize, é mister a concorrência de
três elementos: 1?) que haja interferências; 2?) que sejam prejudiciais
aos imóveis confinantes ou a seus moradores; 3?) que decorram de
atos que constituem uso da própria propriedade. Assim, o ato de lançar pedra no prédio vizinho, não constitui imissão, mas ato ilícito;
se porém, ao demolir pedreira em um edifício, fragmentos dela vão
tombar no prédio vizinho, então, sim, há uso de propriedade e, portanto, imissão.
Ainda mais: essa interferência deve ser mediata, por isso que deve começar num prédio e propagar-se, pela ação da natureza, em um
outro. Essa interferência mediata ou indireta é que o jurisconsulto
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inglês BLACKSTONE denominou interferência nociva (nuisance), e
que PEARCE e MESTON conceituaram ao escreverem Resides invol-

ving damage, nuisance involves damage dane indirectly (Law of nuisances). Dos mesmos autores podem-se ler, noutros lugares:
"The wrongs doer in nuisance strats a chain of events likely to
culminate, and actually culminating, in a wrong to the property of
another.
Wrongs that are dane directly by one person to another have definite labels in the law of torts. The wrongs dane indirectly, outcast
from its more defined compartiments, find a resting-place in the general title of nuicance or harm. "
Por tudo isso se conclui que as interferências imediatas, que são
aquelas cujos efeitos começam logo no prédio alheio, são irrelevantes
para o nosso estudo, uma vez que o problema da repressão das interferências imediatas nem sequer se liga com as questões de vizinhança.
Ensina, com fundamento, RIPERT, que o problema das interferências
imediatas está fora do terreno da vizinhança, por isso que a situação
de contiguidade ou proximidade entre os prédios é inteiramente irrelevante para quem decide a questão. De fato, pouco importa que a
invasão da propriedade alheia parta do vizinho ou de um estranho que
passe pelo local. A solução dada pelo direito é a mesma; o caráter
imediato da interferência elimina o interesse pela contiguidade com
outro imóvel que se pretendesse considerar.
O problema do uso nocivo está em que alguém que faz imissões no prédio vizinho não pratica ãto ilícito, mas exerce o seu direito de propriedade. Por que é justo, então, reprimi-las? Eis a essência do conflito de vizinhança, que se traduz numa crise do aspecto
externo e interno da propriedade.
Para vencê-lo, é preciso criar um critério de tolerância e determinar a forma de composição tendente a mandar que as imissões
cessem ou que continuem mediante o pagamento de indenização. Ao
contrário do que acontece com o nosso direito, em outros, como o
francês, onde não há dispositivos que proibam o uso nocivo, se cogita
freqüentemente de um outro problema, que é o referente ao fundamento da responsabilidade. Como responsabilizar, então, alguém pelo
exercício do seu direito? POTHIER explicou pelo quase-contrato, o
problema da responsabilidade do proprietário. No apêndice ao seu
Traité du contract de société, o ilustre jurisconsulto francês definiu
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a situação de vizinhança como um quase contrato "qui forme des
obligations réciproques entre les voisins, cest a dire, entre les propriétiares ou possesseurs d'héritages contigus /es uns aux autres" (§ 230,
in Oeuvres, 2, p. 457). A cada um, ensina o velho mestre, é lícito usar
o seu imóvel com a condição de nada fazer donde ''puisse parvenir
que/que chose sur l'héritage voisin, qui lui soit nuisible". (§ 235, p.
459).
Na França, a tese de POTHIER foi acolhida por PLANIOL, que
tratou dela no n? 1.070, do seu "Traité élémentaire de Driot Civil".
Já CAPIT ANT, abandonando a idéia do quase-contrato, construiu sua doutrina pela obrigação legal de vizinhança, que é um engenhoso esforço para acomodar o problema da responsabilidade ao sistema do direito positivo francês. No livro que CAPITANT dedica ao
assunto, Des obbligations de voisinage, ele porfia em dar à responsabilidade dos vizinhos um fundamento mais largo do que o art. 1.382
do Código de Napoleão, para o que chama em seu socorro os arts.
661 e 1.3 70, onde se fala da existência de obrigações entre vizinhos,
formadas, independentemente da vontade, pela única força da lei.
Não obstante, a tese de CAPITANT apresenta muitas lacunas,
especialmente no que tange à transcrição do problema do fundamento da responsabilidade para o do limite das imissões, justamente o
de maior interesse para o nosso estudo. Além dessas teorias sobre o
fundamento da responsabilidade, ainda na França pode-se citar a teoria da lesão de direito e a da pré-ocupação.
A primeira, devida a LAURENT e aos estudos de BAUDRY
LACANTINERIE e CHAUVEAU, diz que o direito de propriedade é
lesado no momento em que é alterado, vale dizer, diminuído. Este
conceito é impreciso, por isso que a sua admissão levaria o legislador
a proibir todos os atos que lesassem a propriedade alheia, o que não
é possível, pois, do contrário, acabar-se-ia criando obstáculos ao exercício de atividades que muitas vezes são essenciais à vida em sociedade.11
A outra tese, a da pré-ocupação elaborada por DEMOLOMBE, 111
estabelece que o proprietário que se fixa em primeiro lugar em um
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110. F. Laurent, Principii di Diritto Civile, trad. italiana de G. Trono. edição
ie 1881; Baudry-Lacantinerie, Trattato teorico-pratico di Diritto Civile, trad. di:igida por Bonfante e outros.
111. Ch. Démolombe, Cours de Code Napoléon, XII, págs.136 e seguintes.
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certo lugar, goza de um direito de pré-ocupação, que lhe dá a faculdade de decidir da destinação de todos os prédios que de futuro se
construírem nas suas imediações. Esta tese, que gozou de uma época
de fulgor, sendo adotada pelo grande GIORGI, 112 está atualmente
em completo desfavor.
No direito nacional, onde o problema da responsabilidade pelos
danos infligidos aos vizinhos tem fundamento na própria lei, em virtude da presença do art. 554, pouco interesse tem para nós a apreciação das teorias sobre a responsabilidade do proprietário. Entre nós,
pondera PHILADELFO AZEVEDO, 113 está formada a responsabilidade legal, sendo excessivo apurar as noções para fixar-lhe o fundamento; assim também nos países em que a regra tem a mesma expressão
obrigatória.
Diz o art. 554, que o proprietário ou inquilino de um prédio
tem o direito de impedir que o mau uso da propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos que o habitam.
Existe, pois, no direito brasileiro, e também no suíço e no alemão, normas especiais proibitivas do uso nocivo, de modo que o problema da responsabilidade não existe nestes direitos, ao contrário do
que se passa com o direito francês e o italiano, onde não se encontram preceitos que vedem a alguém infligir danos à propriedade vizinha com o exercício do seu direito.
Quando o prejuízo não é mais que o reflexo inevitável e involuntário de um ato que se cumpriu no recesso da nossa propriedade, e
que, indubitavelmente, faz parte do legítimo exercício dela, como lançar sobre os ombros de quem apenas usa o seu direito as conseqüências danosas que daí resultam para outros?
Há, pois, um conflito característico do direito de propriedade,
que não tolera nenhuma solução unilateral, sob pena de ser aniquilado o direito de uma das partes, isto é, se se repelem as imissões, pode-se vir a destruir o direito de propriedade do proprietário que as
pratica, e, se as permite, pode-se vir a destruir o direito de propriedade do proprietário prejudicado. Se se proíbe um uso prejudicial ao

112. Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel Diritto Moderno
1892.
113. Destinação do Imóvel, pág. 140.
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vizinho, corre-se o risco de aniquilar-lhe o direito de propriedade. E,
por outro lado, se se pennite o uso e se manda que o vizinho tolere,
então atinge-se o direito do vizinho incomodado.
Dois problemas há, assim, que ressaltar:
a) o da investigação do ponto de tolerância do incómodo; e b) o
do modo pelo qual se reparará o prejuízo do proprietário prejudicado,
ou diretamente, pela cessação das imissões, ou indiretamente, mantendo-as, mas obrigando o proprietário que as pratica ao pagamento de
indenizações.
Ao critério do fundamento da responsabilidade, já referido ligeiramente e com a observação de ser desinteressante para o nosso direito, liga-se o critério de tolerabilidade e intolerabilidade das imissões.
Na Europa, foram várias as concepções destinadas a fixar o critério de distinção entre as imissões toleráveis e as imissões intoleráveis.
A primeira delas, e que tem para nós grande valor histórico, foi a:
I) TEORIA DA !MISSÃO CORPÓREA, DE SPANGENBERG
SPANGENBERG, 114 desenvolve sua tese em torno do Direito
Romano, que era tido no seu tempo como direito comum (Gemein
Recht).
Todas as pesquisas a respeito do direito de vizinhança partem do
famoso fragmento 8, §§ 5, 6 e 7, do Digesto, onde se descreve um
conflito no município de Mintumo entre um proprietário e uma fábrica de queijos, que imitia vapores. O jurisconsulto fez então uma revisão dos casos tratados anterionnente, para deles extrair um critério
analógico, assim como hoje eles são examinados, a fim de se elaborar
um critério sistemático. A situação apresentada foi a seguinte: se o
fumo fosse deitado por um fogão doméstico, não caberia nenhuma
ação, nem a cunfessoria servitutis, para poder imitir fumo, nem a negatória, para poder repeli-lo, pois o acender fogo na própria casa
faz parte das atividades peculiares ao dominus e, portanto, atos como
esse não podem ser objeto de servidão.
Um outro caso é o de uma casa onde vivia uma certa Quintilla; abriu-se um buraco na parede divisória para dar saída aos vapores
desprendidos do banheiro dessa dama, e o jurisconsulto antigo, reputando proibida a introdução desses vapores, concedeu ao prejudicado
114. Spangenberg, Einige Bemerkungen uber das Nachba"echt no vol. IX
(1826), de Archiv fur die Civilistische Praxis.
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a ação negatória, de sorte que aí já se tem um caso diferente em que·
a introdução de vapores era reputada proibida, concluindo-se que,
para isso, se podia estabelecer uma servidão.
Desses exemplos, concluiu SPANGENBERG que a ação não se
concedia quando o fumo ou vapor era produzido por meios ordinários
ou por atividades usuais da vida (desgewohnliches Lebens), mas era
concedida quando havia uma produção de fumo extraordinária, autorizando o jurisconsulto a proibi-la.
Por outro lado, o autor alemão procurou investigar se o disposto
no aludido fragmento aplicava-se a quaisquer interferências que um
prédio viesse a exercer no recesso dos prédios vizinhos, e verificou que
no Direito Romano se permitia ao proprietário vizinho qualquer atividade em seu imóvel, contanto que o prejuízo não fosse causado por
algo de material. Cita, então, o caso em que contra o mau cheiro que
exalava de uma estrebaria, alguém pediu um remédio, e o jurisconsulto exigiu que se provasse a infiltração e que a água através da parede
porejasse, pois, sem essa interferência material, não podia ele reconhecer
um caso de invasão da propriedade alheia.
A teoria romana se resume na proibição da imissio corpórea, que
era a intromissão de alguma coisa material e concreta, como a água e
a fumaça (Wasser und Rauch) ou outra substância deste jaez (quid
aliud), como a poeira, excluindo as de caráter incorpó.reo, como os
rumores e os maus cheiros, contra os quais só podiam valer as provisões de ordem administrativa. Valendo-se de diversos fragmentos do
Digesto, além do 8?, conclui SPANGENBERG que as imissões incorpóreas kann nur, den Umstanden nach, Gegeustand der Polizei, nicht
des Rechts, welches unter zwei privatperson verfolgt werden kann seyn.
A tese de SPANGENBERG foi objeto de numerosas críticas, não
só quanto a sua suposta vigência entre os antigos romanos, mas,
também, quanto a sua aplicação no direito moderno.
Só a primeira das conclusões desse autor, aquela que se refere à
diferença entre as imissões produzidas por meios ordinários, como o
fumo proveniente da lareira doméstica, e as imissões produzidas por
meios extraordinários, como as imissões da taberna casiaria ou dos banhos de Quintilla, teve grande influêntla e trouxe subsídios importantes aos estudos posteriores, levados a cabo por outros grandes romanistas do século passado.
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Quanto à segunda conclusão, a tese da imissão material, foi esta
completamente banida, pela falta de fundamento e senso prático que
há na diferenciação entre imissão corpórea e incorpórea, uma vez que
na técnica jurídica estas expressões soem designar, quando aplicadas a
coisas, a primeira, tudo que cai sob a apreciação dos nossos sentidos,
e a outra, tudo que mentalmente se percebe. O art. 554 do Código
Civil Brasileiro exclui a possibilidade de se diferenciar, quanto aos efeitos, as duas espécies de imissões.
II) TEORIA DO USO NORMAL DE VON IHERJNG115
Deve-se a lhering o estudo capital sobre a teoria do uso normal,
essencialmente orientada para o problema da modema vizinhança industrial que, na Alemanha, já era cruciante, pois, aí, cedo a industrialização fez sentir os seus efeitos.
O genial professor de Gottingen, partindo dos estudos anteriores
de HESSE, PAGENSTECHER, WEREMBERG e de SPANGENBERG,116
mostrou que a teroia da imissão corpórea não podia subsistir. Não é
certo, escreveu ele, que os romanos apenas protegessem um proprietário contra imissões materiais. Os textos não resistem a uma crítica rigorosa, como coube a FERRINI empreender. No caso da estribaria,
ninguém se queixava do mau cheiro, mas da água que através da parede porejava, e é por isso que o jurisconsulto pedia então que se provasse a infiltração da água, porque era por causa dela que o vizinho se
incomodava e não pela imissão de mau cheiro. E, por causa disso, não
se vai pensar que o mau cheiro fosse tão apto como a água para que
alguém pedisse um remédio do direito privado. Além de que, no caso
da estrebaria, escapara a SPANGENBERG que ela dava para a via
pública, e que, por isso mesmo, o remédio administrativo era o único
adequado. Já no Direito Romano não se dava à imissio uma materialidade tão grande como pretendia SPANGENBERG: ele viu demais.
Depois da crítica aos fundamentos exegéticos da tese da imissão
corpórea·, feita por FERRINI, e dos estudos de VON IHERING, foi
substituída a _t>alavra imissio, que era, apesar de tudo, eivada de materialidade, por outra técnica: interferência. Esta significa não só as.
imissões de objetos materiais, como as simples repercussões de atividades, podendo constituir até em atos contra a moral e os costumes.
115. Ihering, op. cit.
116. Hesse, "Die Rechtsverhaltnisse Zwischen Grundstucknachbarn", Jena, 1880;
Spangenberg, ob. cit.
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Para distinguir os casos em que a interferência deve ser suportada, dos em que deve ser repelida, IHERING propõe um standard: o
do uso normal. Deve-se, por um lado, examinar a suscetibilidade do
incomodado, a qual pode apresentar-se em graus variadíssimos, desde o
que suporta grande ruído até o que não suporta o menor ruído; é o
lado positivo do problema. IHERING afirma, então, que nos importa
saber é se um homem normal, naquelas condições, se encomodaria ou
não, isto é, 'tem-se de considerar a receptividade abstraía de um homem normal. O incômodo efetivo ao homem médio deve ser calculado algebricamente, considerando-se o incômodo real em relação a uma
dada época e a uma determinada condição de vida, o que permite
usar-se de um grande elastério, pois a receptividade média em uma
zona industrial não é a mesma numa zona campestre, de repouso.
IHERING examinou depois o lado ativo, o da pessoa que incomoda, para dizer quando suas atividades são normais ou não, se está
ou não fazendo um uso extraordir.ário e exagerado, e foi nesse exame que ele se serviu do subsídio de SPANGENBERG para a fixação
da diferença entre o uso normal e o anormal.
O fumo que parte da lareira resulta de um uso normal, ao passo
que o que sai da fábrica de queijos e do cano do banheiro são resultantes de um uso anormal; por conseguinte, deve-se tolerar o primeiro
e repelir o segundo.
Enfim, embora a receptividade (lado passivo) e o uso normal (lado ativo) sejam noções distintas, na prática coincidem, pois o homem
comum tem receptividade para o uso normal; vale dizer, a receptividade se mede pelo uso normal.
A teoria de VON IHERING encontrou completa consagração
legislativa no art. 909 do B.G.B.
III) SUBTEORIA DO DESEQUIÜBRIO, DE GEORGES RIPERT
A doutrina de IHERING foi retomada por RIPERT que lhe deu
mais elegância sem lhe alterar o conteúdo.ll7
Para o grande jurista francês, o conflito de vizinhança seria uma
ruptura do equilíbrio, uma vez que entre dois prédios vizinhos deve ·
haver um uso equilibrado. Sempre que um dos proprietários rompe
com esse equilíbrio, iniciando uma atividade que não se ajusta à ativi-

117. G. Rippert, De l'éxercice du droit du propriétaire dons ses rapports avec
les proprietés voisines. Paris, 1902.
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dade nonnal, exercida no outro prédio, o dano deve recair sobre o
autor da ruptura. Ad exemplum, se em um dos prédios confinantes,
antes empregado ao uso comum, se instala uma lavanderia, rompe-se o
equilíbrio, e, por isso mesmo, fica sujeito aos danos que possam advir.
Se ao lado dessa lavanderia se estabelece, ato contínuo, uma fábrica
que a prejudica com a fuligem que produz, a lavanderia deve suportar,
pois foi ela quem rompeu o equiHbrio.
E para saber-se quando há esse rompimento, lança-se mão do
standard do uso nonnal. Esse critério dominou toda jurisprudência alemã, italiana e francesa. Foi a anna de defesa da propriedade doméstica contra o surt.o de industrialização, tal como, na Idade Média, fora
a teoria da emulação de grande significado para aquela época de despotismo local e conflitos constantes.
IV) TEORIA DA NECESSIDADE, DE PIETRO BONF ANTE 118
A teoria do uso nonnal foi combatida pela teoria da necessidade,
de BONFANTE, a qual, mais do que qualquer outra, foi a defesa da
propriedade industrial, em época de industrialização crescente. O seu
ponto de partida foi ainda a exegese do fragmento 8? do Digesto. Depois do exame atento, concluiu o sumo romanista italiano que não era
o uso nonnal, o critério usado entre os romanos, mas o da necessidade. A fumaça puta ex foco, isto é, deitada pela lareira, indispensavelmente acesa ao recesso de cada lar, deve suportar-se, não por ser nornal, mas por ser necessária, uma vez que não se pode conceber uma
casa que não deite fumo.
O critério da necessidade, para ele, desempenha um papel importante na dogmática jurídica, ao passo que o princípio do uso nonnal é
extremamente falaz; o critério da necessidade é lógico e bem inspirado
nos textos, ao contrário do princípio do uso normal, que é incerto e
arbitrário.
No direito romano sempre que era alterado o defluxo natural de
águas vindas do prédio superior, podia o proprietário invadido exercer
a actio aquae pluviae arcende; pois bem, MUCIUS SCAEVOLA não a.
concedia quando aquela alteração resultava de obras empreendidas para plantação de trigo, cuja necessidade social é evidente; no tempo do
imperador CESAR AUGUSTO a ação era também negada quando se

118. Pietro Bonfante, "I rapporti di vicinanza e la giurisprudenza", in Scritti
Giuridici Varii, vo!. II; Servitu e obbligazione.
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tratava de árvores, e, posteriormente, quando se tratava de cultura de
árvores, e, posteriormente, quando se tratava de qualquer agricultura.
Em suma: à medida que a agricultura foi assumindo formas mais
desenvolvidas e variadas, os vizinhos foram sendo desarmados dos
meios processuais ou ações próprias para repelir a imissão de águas
cujo curso era alterado pelos trabalhos agrícolas.
A norma acompanha, pois, o evolver da necessidade de cada proprietário, e o direito de incomodar foi sendo reconhecido quando se
fundava, também no dizer de BONFANTE, no bisogno generale de/
popolo.ll 9
Daí o papel do juiz, como intérprete, não ser o de indagar da
normalidade de uma certa interferência (abrangendo a imissão e a propagação in alieno), mas o de verificar sua necessidade, vale dizer, cumpre-lhe averiguar se a vida comum a impõe e, se impõe, cumpre-lhe
mantê-la.
Tem-se criticado o aspecto romano da tese de BONFANTE, mas
foi enorme p êxito que obteve na jurisprudência italiana.
V) CRITÉRIO SISTEMÁTICO DE COMPOSIÇÃO DO CONFLITO ENTRE VIZINHOS
Verificando que nem a teoria do uso normal, nem a da necessidade, fornecem uma resposta completa ao problema da forma de composição, e notando a impossibilidade em que se encontrava o juiz de
resolver todos os problemas de vizinhança, valendo-se de um critério
único, propusemos uma espécie de combinação entre os subsídios principais das teorias anteriormente expostas.l20
O objetivo, portanto, foi a fixação de .um critério de tolerância
e a formulação de um critério de composição, a fim de mandar que as
imissões extraordinárias cessem, se a supremacia do interesse público
não legitima esse uso excepcional, e que continuem, mediante cabal
indenização aos vizinhos se, pelo contrário, o interesse público legitima esse uso excepcional.

119. Pietro Bonfante, ''Critério fondamentale dei rapporti di vicinanza", in
Scriiti Giuridici Varii, vol. II.
120. F.C. de San Tiago Dantas, "O Conflito de Vizinha e sua Composição," Rio
de Janeiro, 1939. Tese apresentada à Faculdade Nacional de Direito, em concurso para cadeira de Direito Civil, em que foi provido em 1940.
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Para formular o critério de tolerância, serviu de base o critério
do uso normal de IHERING e RIPERT, por isso que mais apto
para dar conteúdo defmido ao mau uso de que fala o art. 554 do Código Civil. Além de que, o critério do uso normal, pela sua falta de
determinação precisa, é mais capaz de dar largas sugestões à eqüidade
e dilatação ao officium judieis, como ensinou BIAGIO BRUGI.l21
Para o estudo do critério do interesse público, foi de decisivo
socorro o profundo estudo de BONF ANTE sobre a necessidade, não
segundo aquele aspecto de necessidade de cada proprietário, mas sim
naquele outro, da necessidade geral do povo. Se o imóvel de onde as
imissões partem é destinado pelo proprietário ao exercício de uma indústria, ou de uma outra atividade cujo fomento seja de interesse comum, a composição do conflito se baseará num princípio; se, porém,
a destinação que lhe dá o dono é dessas que se confinam no seu
exclusivo interesse, em outro princípio se fundará a composição.
Que princípios?
Não é preciso socorrer-se de outros, senão daqueles que informam toda sistemática dos direitos de vizinhança no nosso Código
Civil:

I?) O principio da coexistência dos direitos;
2?) O princípio da supremacia do interesse público.
Diga-se que o primeiro é o estatuto da vizinhança comum (normal); o segundo, o estatuto da vizinhança industrial (interesse público).
Do primeiro deflui, para cada proprietário, o dever de suportar as
imissões ex vicino, na medida das necessidades da coexistência; do
segundo, deflui para os vizinhos de uma indústria, cujo funcionamento é de interesse geral, o dever de suportar os incômodos até mesmo
excessivos que lhes causa, compensando esse dano com uma cabal
indenização.
Da combinação entre o princípio da coexistência dos direitos,
que muito se assemelha à teoria do uso normal, e o da supremacia do
interesse público, que muito se assemelha à teoria da necessidade, é que
foram tiradas as três regras fundamentais a serem fornecidas ao arbítrio do magistrado, nas questões de vizinhanças:

121. Biagio Brugi, "L 'immissione di rum ore proddoto da uno stablirnento e le
lirnitazioni della proprietà", in Revista di Diritto Commerciale, 1918.
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1?) Nunca se manterá, até mesmo mediante indenização, o uso
industrial da propriedade que tome absolutamente inabitáveis os prédios adjacentes;
2?) Verificar se no empreendimento econômico do emitente
(agente ativo) reúnem-se elementos capazes de o recomendar ao interesse público;
3?) Só deve ser mantida a atividade incômoda quando a sua ubicação for normal e os seus inconvenientes irredutíveis.
Resumindo, conclui-se que, através do art. 554, pode o juiz
compor de três modos o confl;t,') de vizinhança:
1?) Verificando que os incômodos são normais, e que não o seria privar o interferente da livre prática dos atos reclamados, o juiz
mandará tolerar os incômodos, atuando o direito de vizinhança, gratuitamente concedido a todos os proprietários, que as suas imissões fossem toleradas pelos proprietários dos prédios vizinhos;
2?) Verificando, porém, que os incômodos são excessivos, por
ser anormal o uso da propriedade que lhes dá origem, o juiz indagará
se a supremacia do interesse público legitima este uso excepcional;
se legitima e se a ofença à saúde, segurança ou sossego não é de molde a inutilizar o imóvel prejudicado, o juiz manterá os incômodos
inevitáveis, e pela expropriação que assim inflige ao proprietário
incomodado, ordenará que se lhe faça cabal indenização (direito
oneroso de vizinhança);

3?) Se, porém, o interesse público não legitima o uso excepcional, e é de mau uso que se trata, o juiz o mandará cessar.
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CAPITULO XXII
LIMITES ENTRE PR~DIOS
Demarcação - Tapagem - Passagem forçada
Árvores limítrofes

Continue-se o estudo sobre os direitos de vizinhança que, conforme se viu, encontram suas bases: 1?) na comunhão de interesses
ante a continuidade em que se encontram os imóveis; 2?) no fato de
mn deles repercutir no vizinho. Veja-se agora um dos casos de comunhão, que é o dos limites.
Quando se consideram dois imóveis vizinhos, a esfera de decisão
de cada um deles está inteiramente separada da do outro, sempre que
os fatos que vão decidir-se estejam no centro ou adjacências; mas,
quando se aproxima da linha de confinação, vê-se que a vontade de
cada um interfere mais na do outro, e há um ponto, uma faixa,. em
que as vontades coincidem, se superpõem, onde um não pode decidir
o seu direito sem infringir o do outro. Esta área que separa dois prédios e sobre a qual as vontades se fazem sentir, é que se chama linha
divisória, limite, linha lindeira, variando de acordo com a denominação local.
Na linha de separação de dois imóveis é impossível manter as
características absolutas das propriedades.
Em Roma, onde não se podia admitir a linha divisória, sempre
se concebeu, em torno dos prédios, uma faixa, limens nos prédios
rurais, e âmbitus nos prédios urbanos, faixa essa que era território
subtraído a ambos os proprietários, ao que parece, considerado público, pois era ali permitido o trânsito. O limens tinha um caráter sagrado, cujo mecanismo era cercado de privilégios especiais, falando a Lei
das XII Táboas no número de pés que devia ter na fargura e nas
curvas, sendo a propriedade imóvel objeto de propriedade quiritária
insular, que quer dizer ilha.
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O sistema do Direito Romano desapareceu, e nas reconstruções
de Roma, até mesmo após as invasões gaulesas, passou-se a encostar
um unóvel em outro. No nosso direito, os imóveis são contíguos, não
se estabelecendo qualquer área neutra, mas uma linha imaginária, sem
se atribuir a ela qualquer superfície.
Consistindo os limites entre prédios em direitos de vizinhança,
nascem para as propriedades contíguas direitos e deveres que serão
vistos em seguida. É oportuno notar-se que a linha divisória pode
receber obras destinadas a separar um prédio do outro, o que se
chama obra divisória ou tapur1e. Quando a obra tem a finalidade de
assinalar, é denominada marco, embora esta expressão seja reservada
para certos tipos de sinais.
Deve-se considerar em primeiro lugar, a fixação; em segundo, a
demarcação; e em terceiro, a tapagem dos prédios.
A fixação pode apresentar-se como um problema muito fácil,
bastando que os títulos da propriedade determinem a área e os pontos pelos quais passam as suas divisas; fica mais fácil ainda, se já estiver demarcada com os competentes sinais e, neste caso, não há fixação de linhas. Mas, pode suceder, ou que os marcos não estejam colocados onde devem estar, ou que não haja marco algum, sendo, neste
caso, necessários trabalhos de agrimensura, de acordo com os títulos.
Pode, entretanto, acontecer que não se encontre nos títulos, elementos indicativos por onde deva passar a linha, e daí se tem de proceder à divisão ou demarcação, dizendo-se, então, que há confusão,
a qual se vrocura fazer cessar por meio da ação divisória, a antiga

actio finium regundorum.
Vejam-se, agora, os direitos. De um lado, o proprietário com o
direito de exigir do vizinho que proceda com ele a fixação dos limites,
pagando ainda a metade das despesas. Deve-se notar que a divisão pode
ser amigável, ficando o vizinho logo de acordo, podendo, pois, serem
apostos os marcos, convindo, no entanto, que lavrem uma escritura
pública, senão o vizinho pode mais tarde mover uma ação. Pode ser
judicial, quando promovida em juízo por um dos vizinhos ou conjuntamente, e qualquer um deles, ao movê-la, exerce o direito de vizinhança de dividir, e não só o proprietário pode fazê-lo, como também
qualquer titular de um direito real à substância da coisa. Pode ser movida contra o proprietário confinante e não se precisa recorrer senão à
contiguidade material, e se, entre dois imóveis, passa um rio, sendo es266

te particular, cabe igualmente a actio finium regundorum; se públicos,
os prédios deixam de ser contíguos ou confinantes e não cabe a ação.
Sendo um simples direito de dividir, ele não prescreve, mas pode
suceder, entretanto, que um vizinho se aposse da área pertencente a
outrem, acreditando que seja ainda o seu terreno. Sucede que, se o
tempo decorre, o invasor adquire por usucapião aquela área e, uma
vez que a ação de divisão não prescreve, ela poderá ser proposta e o
juiz dirá que aquela área se tornou propriedade do outro por usucapião, mas a linha será fixada, embora modificada pelo decurso do tempo, ao que o Dr. Morato chamou a prescrição oblíqua, pois a ação
continua intacta.
Pode suceder ainda que ao ser proposta uma ação de divisão, o
juiz a julgue improcedente reconhecendo que não existe a confusão,
pois já estavam os limites determinados por uma anterior demarcação,
e, neste caso, o juiz reconhecendo que o autor agiu improcedentemente condena-lo-á nas custas.l22
Vejam-se os critérios de que se serve o juiz para proceder a divisão. O elemento primordial é o título, daí a vantagem de ser este claro e minucioso, e se se defronta com um título que seja obscuro, será aquele o preferido. Deve-se observar que os títulos claros não são
comuns, principalmente nas áreas rurais, onde não estão as terras convenientemente medidas e onde são, em geral, conhecidas pelas denominações123 ou, então, tendo a área indicada de um modo aproximado (tantos alqueires), por isso que o agrimensor tem que reajustar no
campo. De modo que, diante da imprecisão dos títulos, se tem de lançar mão de outros recursos. Subsidiário é o critério da posse, exigindo a doutrina que se trate de posse velha, mais de ano e dia, mas o
Código Civil não exige isso. Ainda assim, entretanto, não se deve aceitar
uma posse viciosa. Quando a posse nada esclarece, ou porque não esteja bem caracterizada, ou porque esteja com um ou outro proprietário,
adota-se então um terceiro critério: divide-se a zona entre os dois, ou
se adjudica a um, indenizando este ao outro sempre que não houver

122. A hipótese ventilada é mais de carência do que de improcedência.
123. São as denominações, quase sempre, o que há freqüentemente de mais
problemático, mormente quando se trata de pequenos acidentes geográficos, com
mais de uma designação local e implicam em intermináveis controvérsias.
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uma divisão cômoda. Se se adota o caso da divisão, esta deve ser feita
proporcionalmente, diz o Código; em partes iguais, dizia o projeto,
mas foi emendado no Senado e na Câmara. Dizem os doutrinadores
que a divisão se faz proporcionalmente às áreas, porque é isto o que
quer o Código, mas, Clóvis Bevilaqua e Sá Pereira afirmam que o dispositivo ordena a divisão em partes iguais.
O que a lei quer é que um não seja melhor aquinhoado do que
o outro e, assim, se na área controversa existe uma fonte ou uma
pedreira e sendo estas divididas em duas partes iguais, um estaria beneficiado em detrimento do outro, devendo-se então entender que a
divisão destas deve ser proporcional ao valor das partes a serem obtidas pela divisão da área controversa.
Note-se ainda que a sentença que visa a uma ação divisória tem
caráter declaratório, pois reconhece a propriedade pré-existente. Pode
acontecer que os trabalhos de agrimensura já tenham sido feitos, e
fixados os limites mediante coordenadas geográficas que indicam os
rumos, faltando, entretanto, assentar no terreno os marcos necessários.
É um problema apenas de aposição de marcos, ou de orientação no
caso em que estejam apagados. Podem ser marcos, no sentido técnico
da palavra, ou sinais de pedra ou de madeira colocados para servirem
de marco, encontrando-se muitas vezes um marco maior e dois menores que simbolizam as testemunhas.
Em outros casos fazem-se certas gravações ou conta-se o marco
de certo modo, ou então abrem-se trilhas, sobretudo em propriedades
latifundiárias. Outras vezes, abrem-se valas e, em outras ainda combinam-se diversos sinais, aproveitando-se, em certos lugares, marcos
naturais, como fontes, rios, lagos, etc. Essa colocação de marcos pode também ser objeto de uma ação demarcatória.
Diz-se que há tapagem quando na linha divisória erguem-se obras
no sentido de vedar prédios confinantes. A respeito de tapumes devem-se considerar dois aspectos: em primeiro lugar, o direito de vedar
ou de colocar tapumes; em segundo, o direito de usar o tapume.
O direito de vedar ocorre quando entre duas propriedades confinantes não existe tapume, direito este que tem o proprietário de
fechar o seu imóvel e de compelir o vizinho a contribuir para esta
tapagem, pagando a metade das despesas necessárias às obras.
Se ergue à sua custa, pode, ainda assim, exigir do vizinho o
reembolso da metade do que gastou, entendendo-se, neste caso, a tapa268

gem usual, ou seja, a que é exigida pelos regulamentos edílicos, ou então de acordo com os costumes locais. Se a tapagem for suntuária,
poderá apenas exigir a metade do valor, n~o desta, mas da que seria
estritamente necessária.
Além do direito de vedar, pode ainda o proprietário exigir que o
vizinho lhe permita a entrada, sempre que o tapume comporte reparos,
ficando entendido que se ocasionar prejuízos, deve integral reparação.
Veja-se o uso do tapume já existente, que, em primeiro lugar,
se traduz na sua função de vedação. Mas, não é só esta utilização;
e]'istem outras e, assim, ao tapume podem-se apoiar outras construções, incutir certos nichos, pendurar vasos ou plantas, ou encostar um
curral. Das duas, uma: ou é comum, ou é particular, sendo que no
primeiro caso ambos os proprietários concorrem para sua construção.
Quando o tapume for feito às expensas de um só, admite-se que seja
particular, ou por presunção iuris tantum, ou pela documentação
ou, ainda, por indícios, o que ocorre, por exemplo, quando o arremate é feito em uma única inclinação d'água, ou quando a sua secção
vertical está toda ela dentro do imóvel.
Se é particular, não pode ser usado por quem não cor'ltribuiu
para a sua construção, abrindo-se-lhe, no entanto, um outro caminho,
se quiser usá-lo, ou seja: o de adquirir a meação, embolsando ao vizinho a metade das despesas feitas, ainda mesmo as que excedam em
suntuosidade e perfeição. Agora, se o tapume foi todo feito no terreno alheio, terá ainda que adquirir metade do terreno utilizado, salvo
se o vizinho avançou meia parede, o que lhe é permitido em face da
lei, caso em que pagará apenas a metade das despesas com a construção, porquanto o seu terreno já fora utilizado pelo vizinho construtor.
Com relação ao tapume comum, deve-se notar que sobre este se
estabelece um condomínio pro indiviso, ou seja, um condomínio que
não tolera a divisão, também chamado condomínio necessário.
Diz o Código Civil que o dono do prédio encravado tem o direito de exigir passagem forçada. Aí está mais um direito de vizinhança.
Um prédio está encravado quando não é possível à pessoa que nele se
encontra atingir um logradouro pÓblico sem passar pelo prédio vizinho.
A passagem forçada é comum, sobretudo, nas propriedades rurais. Equiparam-se ao encravamento outras situações, como a de um
prédio que tem uma saída para via pública, mas não tem acesso a um
porto, e aí se admite que tenha direito à passagem forçada. E, embo269

ra o Código não mencione, a jurisprudência tem equiparado as vias
férreas e as fontes a uma mesma solução.
Com relação à passagem forçada, o caminho que se deve seguir
é ftxado amigável ou judicialmente, devendo-se, no primeiro caso, obedecer às exigências da escritura pública e, no caso de ser judicial,
observar um modo que venha a causar o menor ônus, ou seja, em
condições menos desfavoráveis para o proprietário onerado.
O fundamento do direito de vizinhança é a necessidade pública,
o interesse de que os prédios sejam explorados convenientemente, pois
que a inimizade e a emulação poderiam impedir praticamente a sua
utilização. No caso, por exemplo, de passagem forçada a um porto ou
a uma via férrea, ainda mais se patenteia o interesse público, surgindo
aí como uma medida de proteção à economia comum.
Sendo a passagem forçada um direito de proteção à economia
comum e, em particular, favorecendo também a um prédio, é por isso
mesmo um direito de natureza onerosa, e quem obtém saída deve pagar uma indenização cabal. Opõ-se, assim, uma restrição no interesse
público que coincide com o interesse do prédio favorecido, mas que,
evidentemente, prejudica aquele que dá passagem, o qual é compensado com uma indenização.
A passagem forçada é uma verdadeira servidão, pois nela se encontram todas as aparências de uma servidão de caminho, devendo-se,
entretanto, notar que desta se diferencia, em primeiro lugar porque é
estabelecida pela lei, enquanto que a servidão é convencionada pelas
partes, devendo-se ainda notar que estabelecida uma passagem, se ela
desaparece porque o imóvel já dela não mais necessita, nem por isso
aquele que recebeu a indenização está obrigado a devolvê-la, uma vez
que a sua concessão tem caráter expropriativo, ou seja, a própria mutilação do direito de propriedade.
Muitas vezes sucede que o proprietário perde o trânsito que conquistou, pois pode deixá-lo sem uso, em caso de porto ou v!a férrea,
por exemplo, e nesse caso o seu direito prescreve, sendo os prazos os
mesmos das servidões. Nesta hipótese, a lei permite a recuperação, exigindo, em tal caso, uma indenização dupla da primeira, o que, no
dizer de SÁ PEREIRA, não é útil para ninguém, pois a lei pode ser
favorável demais ao atravessado e, em outros casos, desfavorável, devendo-se ftxar, segundo aquele jurista, nova indenização cabal, tal
como foi ftxada a primeira.
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Há passagem de mera tolerância, que jamais induz em prescnçao.
Veja-se um outro direito de vizinhança, este relacionado com as
árvores plantadas nos limites de dois prédios ou tão próximas que os
seus frutos ou galhos atingem o prédio contíguo àquele em que estão
as raízes. Em primeiro lugar, o artigo 556 do Código Civil fala na hipótese de um tronco na linha divisória. Neste caso presume-se comum
a árvore, presunção esta que é juris tantum, como dizem os doutrinadores. Está, pois, na posição de condomínio e não só se asseguram a
ambos os proprietários as suas vantagens, como também o direito de
derrubá-la, dividindo-se a madeira entre eles. Quanto aos frutos que
caem em solo do vizinho, segundo o princípio romano, eram do dono
da árvore, mas o Código Civil neste particular segue o direito germânico, que os concede ao dono do prédio em que tombaram.
Em relação aos galhos e raízes, permite-se ao proprietário do terreno invadido cortá-los, desde que invadam a sua propriedade, até o
plano vertical divisório.
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CAPITULO XXIII
CONSTRUÇÃO
Direito de construir - Limitações no interesse dos vizinhos.
Normas de Edilidadel24

Vejam-se as regras da construção, que dão lugar às maiores repercussões no campo do direito, regras estas disciplinadas entre os direitos de vizinhança, mas que são restrições em face do direito administrativo e em parte de direito privado, visando, as primeiras, ao interesse comum, enquanto as outras dizem respeito aos direitos de
vizinhança.
As restrições de direito administrativo visam à segurança, como,
por exemplo, os cálculos de concreto, pois é a vida humana que está
em risco, e ainda: a insolação, a distribuição de água, esgoto, iluminação, até fatores que o poder público deve e deseja assegurar. É interessante notar que se estas normas não são observadas, só o poder
público as pode exigir, porquanto é a ele que pertence o respectivo
direito subjetivo.
Há casos, entretanto, em que o interesse público atua através
de um particular e, assim, se a cçmstrução ultrapassa uma certa altura, tirando a luz ao vizinho, neste caso se reconhece um direito subjetivo ao prejudicado. Não é fácil reconhecer quando cabe ao particular direito subjetivo, competindo, então, ao jurista distinguir.
Estudem-se os direitos de vizinhança relacionados com a construção, os quais podem ser agrupados de duas formas: 1) distâncias
legais; 2) uso da parede-meia.
124. A matéria, a nível local, é regulada pelo Código de Obras do Município
do Rio de Janeiro. Vejam-l>e, então, o Dec. n~ 299, 17/02/70, o Dec. n~
E-3.800, de 20/04/70, e o Dec. n~ 322, de 03/03/76, este, o que aprovou o Regulamento de Zoneamento do Município do Rio de Janeiro; todos já citados.
Há, ainda, uma vasta legislação complementar.
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Esses são os fundamentais, por isso que os outros são relações
de auxilio mútuo.
1) Distâncias legais - muitas vezes a construção é feita na linha
divisória ou, então, a uma pequenac.distância, o que prejudica a propriedade vizinha, motivo pelo qual a lei estabelece as distâncias legais,
as quais, entretanto, não existem para as edificações nas cidades, porquanto nelas se permite até mesmo na linha divisória; mas, nas zonas
rurais deve-se obedecer a distância mínima de um metro e meio.
Outras vezes, as distâncias legais dizem respeito a abertura de
varandas, janelas e eirados. A razão é a tutela da intimidade, o que o
inglês chama de private.
Entende-se por janela todo vão que tem dimensões superiores a
dez centímetros por vinte centímetros, pois existem frestas ou vãos
de iluminação ou de ventilação que até este limite são permitidos.
Deve-se fazer uma distinção sobre as varandas, janelas e eirados, que
podem ser diretos e indiretos, entendendo-se por diretos aqueles em
que a verga é paralela à linha divisória e, indiretos, quando perpendiculares. Tem a jurisprudência permitido distâncias menores quando são
indiretos. Deve-se notar que a obra que não obedece às distâncias legais, pode ser embargada pelo interessado, podendo ainda este exigir
que se desfaça, dentro do prazo de ano e dia, a contar da data da
abertura, e se não o faz, constitui-se por uma prescrição rápida uma
servidão de luz e vista.
Quanto à permissão de frestas de pequenas dimensões, deve-se
observar que, se foram feitas na parede-meia, é permitido ao vizinho,
ao construir, tapá-las. Quanto às calhas, as águas não devem ser lançadas no prédio vizinho; e o proprietário deve colocar as calhas ou
então deixar uma distância de lücm entre o beiral do seu telhado
e a propriedade contígua. Se aquele que constrói não obedece ao
exigido acima e o prejudicado não reclama no prazo de ano e dia,
constitue-se, então, uma servidão de estilicídio. Com relação à construção de currais ou pocilgas, os regulamentos municipais fixam as
distâncias.
2) Uso da parede-meia - Em primeiro lugar, aquele que constrói,
pode encostar o seu edifício na parede do vizinho ou até mesmo usála. Sendo o muro particular, deve-se distinguir se o que constrói em
primeiro lugar, o faz em seu terreno ou invade meia espessura do vizinho. O que vem em segundo lugar, tem o direito de invadir meia
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parede, se toda no terreno alheio, pagando as despesas de construção
e também o terreno. Se, porém, o outro já construíra invadindo meia
espessura, ele pagará apenas a construção do muro. Deve-se observar
que, nas paredes-meias, não é permitido encostar fornos, aparelhos
higiênicos, depósitos de substâncias corrosivas, etc.
A lei abre exceção para as chaminés e fogões ordinários, podendo, entretanto, o vizinho exigir distâncias suficientes para que não lhe
advenham incômodos.
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CAPITULO XXIV
ÁGUAS
Águas públicas e particulares - Direitos e Deveres de vizinhança

com relação às águas - Aproveitamento de força hidráulica
Código de Águas.
As águas estão sujeitas a um regime jurídico especial. Desde cedo se
apresentou à consciência do legislado a nessidade de traçar normas próprias, seja à definição da propriedade das águas, seja quanto à sua utilização, por isso que a água é um bem inestimável e desigualmente repartido,
principalmente numa fase de civilização predominantemente agrícola e,
também, numa fase de economia complexa. Nas regiões onde a agricultura é atividade dominante, o fato de possuir maior facilidade de água,
representa, para um prédio, uma excepcional vantagem sobre os demais.
Há um mínimo de água, a que todo prédio tem direito, e há um mínimo
de participação nessa riqueza que a lei deve, tanto quanto possível, assegurar a todos, inclusive porque a água é imprescindível àquilo que se chama: as primeiras necessidades da vida.
Se o valor da água é grande para a agricultura, não é menor para
a indústria e a vida moderna, nela descobrindo-se uma nova serventia, que
é a produção de energia elétrica. De sorte que, as múltiplas fmalidades da
água justificam que o direito moderno constitua, para ela, um regime jurídico especial. É este regime que entre nós se acha consubstanciado no Código Água, aprovado pelo Decreto n. 24.643, de 10 de jullio de 1934, com
as modificações do Dec.-lei 852, de 11 de novembro de 1938, o qual tem
sido completado e reformado por copiosa legislação posterior.
Nota-se, desde logo, que a água é um cômodo e um incômodo. Pela
maneira por que ela venha ou atravesse um imóvel, pode ser para ele uma
riqueza ou um flagelo. Pode impedir a agricultura naquele prédio ou assegurar à agricultura condições de vida, criar ou destruir plantações, criações,
indústrias, toda a espécie de riquezas. De modo que as normas jurídicas ditadas especialmente para os regimes das águas encaram este duplo aspecto
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e tanto visam a favorecer, na medit'a do possível, a boa distribuição da
água por todos os homens, como visru'l a impedir que a água se transforme
num instrumento de emulação e de prejuízos, muitas vezes obtido por um
proprietário em detrimento do outro.
Sob três aspectos a água deve ser encarada quando consideramos o
regime jurídico a que está sujeita. Em primeiro lugar, quanto à sua propriedade. Em segundo, quanto à emissão de água em prédio alheio, isto é, quanto à sua simples utilização que, antes de tudo, pode ser feita, como é óbvio,
pelo proprietário, mas também o pode ser pelo não proprietário. Direção
da água, utilização da água, propriedade da água, tais são, portanto, os três
aspectos de fato e de direito que devemos considerar.
Comece-se pela propriedade. Desde logo observe-se que esta expressão - propriedade da água - precisa ser compreendida em seu justo sentido, principalmente, quando se considera, não uma determinada água estável, mas uma corrente, uma massa d'água que, sem cessar, se perde e se
renova. É fácil compreender-se o que seja propriedade da água no primeiro
caso, porém, no segundo, diz-se que a propriedade recai sobre aquela porção de massa líquida que se encontra, momentaneamente, entre determinados limites, de sorte que, na sua substância física, este objeto de direito sofre uma alteração constante, mas a sua individuação é sempre fácil e possível, porque se considera dentro de um recipiente imaginário, recipiente este que é determinado pelas linhas fronteiriças traçadas ao objeto apropriado.
As águas podem ser públicas, comuns e particulares.
As águas públicas são aquelas que pertencem a uma pessoa jurídica
de direito público. Sendo bens públicos, podem apresentar-se como coisas
dominicais ou como coisas de uso comum. As coisas que se chamam dominicais são aquelas que estão na propriedade particular de uma pessoa de
direito público. Assim, por exemplo, um imóvel pertencente à União, de
que ninguém pode se utilizar a não ser a própria União através de seus prepostos, de seus funcionários, .enquanto que as coisas públicas de uso comum, são aquelas que estão no patrimônio do Estado, mas cujo uso se
acha franqueado a todos os cidadãos, como, por exemplo, as ruas, os logradouros públicos, as estradas públicas. Existem àguas na categoria das
coisas dominicais e águas na categoria das coisas públicas de uso comum.
Umas e outras são águas públicas para todos os efeitos da lei.
Além dessas, existem as águas que se chamam comuns; não públicas
de uso comum, mas, simplesmente, comuns, porque não se reconhece sobre elas a existência de um domínio público qualquer. Todos, sobre elas,
podem praticar atos de apropriação.
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Em terceiro lugar, se têm as águas particulares, que se consideram no
patrirnônio de uma pessoa jurídica de direito privado ou de uma pessoa
natural.
Note-se que as águas públicas, quer sejam dominicais, quer sejam de
uso comum, podem, entre nós, pertencer à União, aos Estados ou aos Municípios. E, para saber-se como elas se discriminam entre esses diferentes
titulares, recorre-se ao art. 29 do Código de Águas que, aí, as distribui e
enumera. Assim, por exemplo, pertencem à União, desde logo, as águas
do mar, do mar territorial evidentemente, pois que as do alto mar estão
sujeitas a outro regime jurídico, que se pauta pelas normas do direito in ternacional público. Além das águas do mar, pertencem à União as águas públicas situadas nos territórios; as águas que fazem frrmteira com países es·
trangeiros; as que servem de limite a mais de um Estado; as que a ,_,-.aYessa.rn
vários Estados da Federação.
Pertencem, por seu lado, aos Estados as águas que correm nas fronteiras de dois ou mais Municípios e, também, as que atravessam, no seu
curso, mais de um Município.
Aos Municípios pertencem as águas públicas que se acham situadas
dentro de seus limites.
Quais são as águas que se chamam públicas? Comece-se por saber
quais as que se chamam públicas de uso comum. Em primeiro lugar, os
mares territoriais; em segundo, todas as correntes, canais, lagos e lagoas,
desde que sejam navegáveis ou flutuáveis, entendendo-se por flutuabilidade
de uma corrente a possibilidade que tem de se fazer flutuar nela alguma
coisa com direção. A flutuabilidade é extremamente importante, por
exemplo, para o transporte da madeira que, numa corrente flutuável, não
precisa ser embarcada, fazendo-se apenas flutuar e dirigir. Não se limitam
a considerar públicas as correntes apenas as navegáveis; também assim são
consideráveis aquelas de que se fazem as navegáveis. Correndo os rios
para os rios e todos eles para o mar, parece que isto equivale a reconhecer
o caráter público, praticamente, a todas as águas, mas não é assim; só se
considera corrente da qual se fez uma corrente navegável, aquela a partir
de cuja confluência, a segunda corrente adquiriu navegabilidade. Também
são consideradas públicas de uso comum, as correntes que tiverem sua
origem bem caracterizada numa única nascente. São desta categoria, igualmente, as fontes e reservatórios públicos, que assim se tomam, via de regra,
em virtude de um ato administrativo. Também os braços de correntes,
quando influem na navegabilidade da corrente. Note-se que, quando um
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rio é navegável num detenninado trecho e noutro não é, não deixa, por isso, de ser público. Além disso, nas zonas do país assoladas pela seca, todas
as águas são públicas de uso comum, dentro dos tennos da legislação especial que rege o uso das águas nesses Estados.
Quais são as águas particulares? São aquelas situadas em prédios
particulares. Quais são as águas dominicais? São aquelas situadas dentro
de um prédio da União, do Estado ou do Município.
Vejam-se, agora, as águas chamadas comuns. A respeito delas faz o
Código de Águas uma sensível inovação, estabelecendo que entram nesta
categoria todas as águas corrent~:, não navegáveis ou flutuáveis, e reconhecendo sobre elas um direito de utilização comum. Está claro que o regime
jurídico das águas pode ser alterado mediante desapropriação e este é o
processo pelo qual, freqüentemente, se constituem fontes e reservatórios
comuns. A desapropriação pode ser exercida pela União sobre qualquer
água; pelos Estados, sobre as águas dos Municípios, e pelos Municípios, sobre as dos particulares.
Considere-se, agora, a utilização da água. É óbvio que a água pode ser
utilizada pelo seu proprietário, mas o que assume importância e um aspecto realmente relevante, é a utilização da água pelo não proprietário, constituindo um direito que não deriva senão da própria cidadania, do próprio
fato de viver naquela comunidade, beneficiado pela existência da água, razão pela qual, esses direitos são chamados, na doutrina, direitos cívicos. É
um direito que assim se chama porque não deriva, nem da vizinhança, nem
de um contrato, nem de uma situação de proprietário, nem de nenhuma
outra posição jurídica especial, senão do próprio fato de se viver naquela
comunidade. Note-se que não são direitos peculiares à disciplina das águas,
pois sempre que se reconhece essa utilização de bens independentemente
de uma posição jurídica especial, surge um direito cívico mais ou menos
caracterizado. A primeira utilização que se deve considerar é a utilização
das águas comuns, das correntes não navegáveis ou flutuáveis e, às quais, se
chama utendi. Esse uso é assegurado para as primeiras necessidades da
vida. Se existe um caminho público que dá acesso à corrente, passem as
águas por onde passarem, todos podem, através desse caminho, chegar a ela
e dela se abeberar. Constitui isso um ônus legal que incide sobre o domínio daquele em cujo prédio há uma água corrente, ônus que poderíamos
chamar por uma expressão adequada, e que, talvez, não se deva caracterizar como direito de vizinhança, confonne, preferivelmente, faz a doutrina,
porque nada indica que o utendi precise ser um vizinho para ter direito a
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este atravessadouro: basta que prove não ter meios de se abeberar em outro
curso d'água ou fonte adequada, para que possa pretender o caminho. Está
claro que a concessão desses caminhos, muitas vezes, pode justificar uma
indenização e, nesse particular, seria interessante que a indenização fosse
melhor estudada, para que se pudesse compreender o caso em que o utendi
não pleiteie para o seu próprio prédio, precisando dela, entretanto, de um
modo pessoal, o que já determina certas delicadezas de ordem prática na
fixação da indenização. Desde que o utendi tem água própria, possui meios
de se abastecer, então, aquela servidão de sua passagem para outra corrente
desaparece. E o mesmo acontece se for aberto um caminho público para
aquela corrente.
Todas as vezes em que existe corrente d'água atravessando um prédio
e entrando noutro, a utilização desta água pelo proprietário dentro de cujos limites a corrente passa, é plena e irrestrita. Pode-se servir da água
segundo as totais necessidades de sua agricultura, de sua indústria, de seu
consumo doméstico; pode, até mesmo, fazer obras que se tornem necessárias à eficiência deste consumo, como derivar a água para certos pontos de
seu prédio, alterar os limites da corrente, fazer obras de escoamento, enfim, todas que lhe parecem úteis. Não pode, entretanto, nas obras que fi.
zer, antes de tudo, prejudicar com o refluxo das águas o proprietário do
prédio superior, de onde elas correm, ou, com um escoamento mais desfavorável, o proprietário do prédio inferior, que as recebe. Portanto, deve velar para que o ponto de saída da água seja o mesmo. Para distinção
do favorável ou do desfavorável, se reconhece ao juiz um grande poder de
exame e decisão; o officium judieis presta aí um relevante serviço, por isso
que, através dele, é que se verá se houve uma alteração normal ou se houve
uma alteração excessiva. Note-se que, quando a água corrente não atravessa
um prédio, mas corre por suas linhas lindeiras, é lícito ao proprietário de
uma das margens fazer todas as obras necessárias ao seu aproveitamento e,
se esta obra for daquelas que exigem uma construção, a qual traveje numa
margem e na outra, poderá travejar na margem do vizinho, mas, nesse caso,
cria-se uma situação semelhante à daquele que traveja em prédio alheio.
Surge um dever de indenizar em primeiro lugar, e, para o vizinho, o direito
de adquirir meação na obra, mediante embolso da metade do seu valor.
Veja-se a utilização das águas públicas de uso comum. Nas águas públicas de uso comum o uso é assegurado a todos e, pode-se dizer, em princípio, gratuitamente, embora seja razoável que os regulamentos locais cobrem um reembolso pelo uso da água, o que, muitas vezes, se faz por vários

281

motivos, inclusive como uma contribuição de melhorias, nos casos em que
aquela água exigiu obras de engenharia, alguma vezes consideráveis, para
sua utilização.
Todas as águas públicas de uso comum podem, por conseguinte, ser
objeto de uso, e esse uso pode ser geral ou especial, entendendo-se como
uso geral o consumo da água e, como uso especial, diversas u tt!iza,·óes que
se fazem da água e que estão sujeitas a nonnas regulamentares especiais
como, por exemplo, a navegação, a flutuação, o uso dos portos, etc.
O uso geral, de consumo, tanto pode ser o consumo para as necessidades da vida, como pode se: ::-onsumo para as necessidades da agricultura
ou da indústria. Este consumo pode-se fazer através de um uso direto ou
através de uma derivação. De uso direto, quando se capta na própria ma~
sa líquida a parcela de água que se quer utilizar: de derivação, quando se
utiliza da água através de uma obra artificial que derive, total ou parcialmente, o curso d'água, para o ponto onde ela atenda às necessidades de
consumo. Assim, por exemplo, o abastecimento d'água de uma cidade fazse, via de regra, pela derivação. Deriva-se o curso d'água através de canos
especiais, que se chamam linhas adutoras, as quais trazem a água até reservatórios centrais, de onde é distribuída.
As nonnas para o uso especial das águas são objetos de regulamentos
próprios, que dizem respeito a esta utilidade. Assim, a navegação, a pesca, a caça de animais e outras atividades que o emprego da água de uso comum enseja.
Quanto ao uso geral, este se pauta pelas nonnas do Código de Águas.
Desde logo, considera-se a derivação. A derivação de uma massa d'água
pode ser insignificante e, nesse caso, é facultada a todos os utendi. Se se
precisar, à margem de um rio navegável, fazer um pequeno aguadouro, com
o qual se abastece um pequeno depósito doméstico, nada o impede; o uso
comum autoriza semelhante derivação. Mas, se for uma derivação considerável então ela depende, ou de concessão ou de simples autorização. A
concessão é aquele ato administrativo, cujo estudo dogmático será feito
no direito administrativo, e não no direito civil, e lá onde este problema
avulta, não se confere ao concessionário a propriedade da massa d'água
derivada, mas o seu uso.
Só se dá a concessão administrativa por utilidade pública. É preciso
que a pessoa, titular· do domínio sobre aquela massa líquida, reconheça a
utilidade pública da disposição. Deve ser dada em concorrência pública,
exige a lei, se a concessão se destinar a um serviço público; se se destinar a
um serviço particular, é claro que não se outorga.
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A concessão pode ser cedida, pode ser transferida a terceiros, mas
sempre será necessário um novo pronunciamento da administração pública sobre a pessoa do concessionário. Convém, também, salientar o caráter
real da concessão, sempre que é feita em benefício de um prédio determinado. Nesses casos, a concessão adere ao prédio, torna-se uma serventia
sua e, quando se aliena o prédio, com ela passa a concessão às mãos do novo titular.
As derivações podem ser múltiplas. Uma mesma massa d'água pode
ser objeto de concessões diferentes e simultâneas. Tem-se, desde logo, o
exemplo do Rio das Lages, simultaneamente concedido para fins de captação de energia elétrica e para adução de água para abastecimento do Rio
de Janeiro. 125
Saliente-se que a concessão pode terminar, ou pela renúncia do concessionário, ou pela revogação do concedente, ou pela expiração do prazo,
ou pela caducidade, ou pelo resgate, que é aquilo que se chama encampação da concessão.
Quanto aos deveres do utendi, se limitam a fazer o uso a que está
obrigado; a não poluir a água; não torná-la de qualquer forma nociva aos
outros usos de que ela ainda deve ser objeto.
Continue-se a examinar a utilização da água. Às águas subterrâneas
apresentam, também, algumas normas especiais de utilização. Entendem-se
por águas subterrâneas, os lençóis que se formam entre duas camadas do
solo e que se pode utilizar por meio de poços, de fontes, de obras de perfuração. São subterrâneas, também, as águas correntes que, em certa altura
do seu curso, mergulham e emergem mais adiante.
A todos assiste o direito de perfurar o solo para captar a água de um
lençol subterrâneo, e a água assim captada torna-se de propriedade particular. Entretanto, há um princípio geral de prioridade nesta matéria. Quem
perfura, deve fazer de modo a não prejudicar os aproveitamentos daqueles
lençóis já existentes. Muitas vezes, ao abrir-se um poço, ao formar-se artificialmente uma fonte, desequilibra-se a massa d'água subterrânea e vai de-

125. Atualmente, o abastecimento d'água no Rio de Janeiro é regulado pelo
Dec.-lei n<? 222, de 14/11/69, e pelo Dec. n<? E-3.800, de 20/04/70, cap. II,
seção III, e cap. VI, seção VIII, e está a cargo de empresa pública estadual, a
CEDAE. - Quanto ao serviço de energia elétrica, até bem pouco concedido à
empresa canadense LIGHT para prover a cidade do Rio e São Paulo, encontra-se
hoje assumido pela ELETROBRÁS.
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terminar a secagem de uma nascente ou impede-se que uma outra abertura
atinja o lençol d'água, pois, esses lençóis 'não se apresentam num nível
constante.
Qualquer aproveitamento novo, então, que venha a prejudicar o
aproveitamento antigo justifica, da parte do poder público (tratando-se
de águas públicas), uma intervenção imediata para repor as coisas no estado em que dantes se encontravam. O poder público pode, por iniciativa
meramente administrativa, repristinar o estado de coisas, e os particulares
prejudicados com o aproveitamento novo têm ação para exigir que ele se
desfaça. É portanto, uma ação de força demolidora.
Quanto às águas que subm"igem no solo e vão reaparecer mais adiante, a única norma que a respeito delas se deve guardar, é que a corrente
não perde o seu caráter pelo fato de submergir: se for pública, continua
pública; se for comum, continua comum. Tratando-se de poços, ainda se
deve notar a necessidade de se observarem as distâncias convenientes, para que a abertura de um poço não possa trazer ao vizinho qualquer prejuízo.
Outro tipo de água, sujeito a normas próprias, é aquele que se designa com o nome de águas pluviais. No direito atual, águas pluviais são apenas aquelas que procedem diretamente da chuva. O direito antigo tinha
uma concepção mais larga desta categoria de águas - "Aquae pluviae" de
que falam os romanos na minuciosa regulamentação das ''Aquae Pluviae

Arcendae".
As águas pluviais são particulares. Quem as colhe, torna-se seu proprietário, mas, muitas vezes, elas correm, se inserem pela superfície do
solo, chegando a formar corrente, pois, há certos cursos d'águas efêmeros,
formados pelas águas da chuva.
A respeito das águas pluviais, duas limitações pesam sobre o proprietário. A primeira, é uma proibição geral de desperdício: a água pluvial não
pode ser desperdiçada, isto é, não pode o proprietário ter com relação a
ela uma conduta que importe em fazê-la perder-se, sem que ele, entretanto,
precise captar a água; se ela se perde porque caiu no solo e se embebeu, ou
porque o solo a dirige para qualquer escoadouro, então, não há desperdício; o proprietário que receber a água não está obrigado a impedir que esta
perda ocorra, tampouco pode ele desviar o curso tomado pelas águas pluviais depois que se reúnem no solo e que obedecem ao seu declive; e não
pode prejudicar os vizinhos que delas se aproveitam.
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O proprietário não pode poluir as águas que lhe pertencem, desde
que elas ofereçam algum uso a outrem. E, com mais forte razão, o simples
utendi deve respeitar a pureza das águas. Entretanto, há certos casos em
que a compuscarção da água se impõe pela própria natureza da sua utilização industrial. Assim, quando se tem necessidade de aproveitar a água para
determinados trabalhos químicos e a água sai, depois, contaminada de elementos estranhos que a tomam imprópria para o uso comum, permite-se
que sejam tomadas nocivas pelas atividades do utendi. São as necessidades
da agricultura e da indústria que justificam a exceção e apenas se procura
compensá-las através da obrigação de purificá-las, a obrigação de tornar,
na medida do possível, a água utilizável através de um outro tratamento
químico.
Exige-se, também, que a autoridade pública seja ouvida sobre esta
utilização e conceda, previamente, a sua autorização. Se a recuperação não
é total, então o proprietário ou o utendi126 ·que poluir a água no interesse de sua indústria deve uma indenização ao vizinho prejudicado, e aí se
tem um caso em que a ratio legis é o uso excepcional da propriedade, justificada pela necessidade pública.
Outro caso que merece estudo é o dos pântanos. Os pântanos, isto é,
as terras encharcadas, que não apresentam a substância própria do solo na
sua cómum destinação agrícola, muitas vezes, são insalubres, e então surge
o dever de drená-las e secá-las convenientemente, no interesse da saúde comum. Este dever incumbe ao proprietário, mas é um dever que não está ele
obrigado a cumprir. Se não o cumpre, a administração pública está, legalmente, capacitada para tomar a iniciativa da secagem, exigindo do proprietário um pagamento, através do qual, ele não reembolsa propriamente as·
despesas de secagem, mas, contribui para elas. E, se ele não quiser contribuir, a administração pode expropriar a área pantanosa, indenizando-a, não
pelo valor que adquirirá depois dos trabalhos de bonificação, mas pelo valor que tinha no tempo em que era encharcada.
Outra importante utilização das águas a estudar, é o aqueduto. Sabese que as águas estão distribuídas no solo com irregularidade. Muitas vezes,
a água de que se precisa e a que se tem direito, ou como proprietário ou
como simples utendi, está distanciada do prédio, do lugar onde se precisa

126. A essa fonna gerúndia do verbo latino, tem se optado, mais recentemente,
pela de usuário, mas, como era a preferida pelo autor, assim foi deixada.
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consumi-la. Então, a lei confere o direito de aqueduto, isto é, o direito
de canalizar a água, através dos prédios vizinhos, para que ela venha a ser
utilizada no próprio prédio.
Condição fundamental é que se tenha direito à água que se pretende
canalizar e é, também, preciso que a canalização vise a um dos seguintes
fins: as primeiras necessidades da vida, as atividades agrícolas e industriais
ou, então (e tem-se aí o aqueduto de entrada), trazê-la de um ponto qualquer, ou (aqueduto de saída) canalizar as águas que encharcam o prédio, para lançá-las em outro ponto, suponha-se, numa corrente ou
qualquer outro sítio adequado. Por qualquer uma dessas razões pode
ser estabelecido o aqueduto. Constitui ele, sobre os prédios que
atravessa, um verdadeiro direito de vizinhança. Realmente, o aqueduto sempre se estabelece em favor de um prédio e consiste na travessia dos prédios vizinhos, travessia que se faz com canos. É, portanto,
um ônus que tem seu fundamento na vizinhança, e é um direito de
vizinhança oneroso, um daqueles a que o legislador brasileiro, no Código de Água como em outras leis especiais, chama de servidão, incorporando, assim, ao direito positivo, uma nomenclatura que era estranha à sistemática do Código Civil. No Código Civil, como se tem
salientado, a servidão é sempre voluntária; servidão imposta pela lei
é direito de vizinhança, mas o legislador, no Código das Águas e leis
especiais, freqüentemente, dá este nome de servidões, a verdadeiros direitos de vizinhança, desde que sejam onerosos.
Entre eles está o aqueduto, chamado, pela própria lei de águas,
de servidão de aqueduto. Sua natureza dogmática, porém, é de direito
de vizinhança oneroso, por isso que ele se estabelece mediante uma indenização, uma indenização expropriativa correspondente ao sacrifício
que impõe ao direito de propriedade sobre os prédios atravessados. Esta indenização, está claro, que é prévia e deve ser estimada tendo em
vista a diminuição sofrida pela propriedade dos prédios atravessados.
Note-se mais que o aqueduto deve ser estabelecido de uma forma cômoda, na mats cômoda forma para o prédio atravessado, a flm
de reduzir ao mínimo o ônus legal assim imposto ao direito de propriedade. Nada impede àté mesmo que, depois de fixado o aqueduto,
o proprietário do prédio atravessado solicite a sua mudança de lugar,
objetivando, assim, um sacrifício a menos; apenas, neste caso, as despesas da nova localização devem ocorrer por conta de quem a solicitar. Convenha-se que isso ainda funciona em favor de ambos os interes286

sados. Se é o titular do aqueduto que quer a mudança, porque, passando num outro ponto do prédio, lhe é mais cômodo, pode pleiteálo, contanto que prove que, com isso, não agravará o ônus daquela
serventia. Um prédio de habitação, uma chácara, em uma palavra, um
prédio fechado, está isento de conceder aqueduto, mas um prédio
comum, um prédio aberto em zona rural, está obrigado a concedê-la,
ainda mesmo que venha a ser fechado e transformado em habitação,
não ficará, com isso, isento do aqueduto.
Essa é uma restrição que vem de longe. O regime legal de aqueduto foi, entre nós, introduzido por uma lei do Brasil-reino, na qual já
se fazia essa exceção e visava-se, justamente, com isso, esta proteção
da agricultura que se erguia como uma finalidade desta lei. 12 7
Note-se que o aqueduto pode ser dado, algumas vezes, por
concessão. Tratando-se de água pública e sendo o aqueduto uma verdadeira derivação, é a concessão administrativa o expediente jurídico
adequado para estabelecer o aqueduto, e o poder público pode, então,
ao mesmo tempo que concede a derivação da água, estabelecer o aqueduto sobre os prédios atravessados. Fora desses casos, e até mesmo
nesses casos, quando o poder público apenas concedeu a derivação,
a parte interessada pode pleitear o aqueduto mediante ações próprias e
obtê-las por sentença judicial.
Convém notar, também, uma regra geral sobre a aplicação da utilização das águas, sobre a passagem da água de um prédio para o outro, matéria que interessa de perto às relações de vizinhança, por isso
que aí está, muitas vezes, a origem de uma interferência, de uma dessas repercussões in alieno que constituem a substância mesma dos
conflitos de vizinhança.· Sempre que uma água sai de urn prédio e entra noutro, isto é, sempre que há um defluxo dágua de um para outro terreno, deve-se perguntar, 1?, se o proprietário invadido pela corrente da água está obrigado a recebê-la; 2?, se o proprietário, de cujo

127. Refere-se, naturalmente, o autor ao alvará de 4 de março de 1819, mas
esse diploma régio apenas determinou a aplicação, no território do Reino do
Brasil, do Alvará, com força de lei, de 27 de novembro de 1804. Por esse últi·
mo, o príncipe Regente, tendo presentes muitos requerimentos ou representações
dos lavradores e proprietários de herdades do Além-Tejo, visou, segundo o seu
preâmbulo, preservar o seu interesse, de maneira a não prejudicar a classe dos
proprietários e estimular à cultura das terras, mormente para o fim de fazerem-se
tapadas (barragens) e encanamentos de água.
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prédio a água parte, pode modificar este curso d'água ou pode mesmo interrompê-lo. A regra jurídica, aí, não faz mais do que se adaptar à natureza, do que consagrar aquilo que parece ser a diposição
natural dos lugares. O fluxo natural das águas é um ônus e um direito para o proprietário do prédio inferior que não pode recusar ou
impedir a entrada da água no seu prédio, uma vez que essa entrada se
faz pelo fluxo natural e, portanto, é um ônus legal; porém, a entrada
da água no prédio do proprietário inferior constitui, via de regra, uma
vantagem, sendo para ele um direito; a esse direito corresponde, no
proprietário do prédio superior, o dever de não impedir o fluxo em
questão.
Note-se, entretanto, que o proprietário do prédio superior pode
fazer obras ·que facilitem o escoamento da água, obras que modit.
quem, até mesmo, o curso da água dentro de seu prédio, apenas deve
agir de modo a que não se altere o ponto de saída, e, também, de
maneira que se respeite, com a simples alteração causada pelo consumo, o volume com que as águas se lançam no prédio vizinho. Desde
que se respeite este ponto de saída e que o volume das águas e o seu
ímpeto não estejam alterados senão em conseqüência do uso normal
destas, está satisfeita a norma jurídica sobre a emissão de água. O
mesmo se pode dizer dos trabalhos de represamento, feitos pelo proprietário inferior. Pode ele represar as águas, contanto que este represamento não repercuta no prédio superior, o que, muitas vezes, acontece de um modo indireto. Se, num prédio inferior, impede-se a marcha das águas, tira-se, automaticamente, a velocidade da correnteza, isto é, altera-se a descarga daquela corrente, pois, com a descarga alterada, pode suceder que os terrenos superiores se alaguem.
Veja-se, agora, que defesas se asseguram aos direitos sobre as
águas. Deve-se distinguir as águas particulares das públicas. Se as águas
são particulares, sendo partes integrantes do imóvel, defende-se o direito com os meios petitórios e possessórios ordinários. Tratando-se,
porém, de águas das quais se têm o simples uso, ou de águas públicas, em que pessoa de direito público tem o domínio, então já se
precisam conhecer os meios especiais, preparados para a tutela desses
direitos.
Comece-se por considerar os direitos da administração, \sto é, os
direitos da pessoa de direito público que se manifestam através dos
seus órgãos administrativos competentes. Em primeiro lugar, tem uma
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defesa direta, imediata, na autorização que lhe confere a lei de repristinar as coisas sempre que o interesse público o exige ou que houver
violação da lei. Cabe ao particular, depois, a iniciativa de uma ação
judiciária, se entender que o ato da administração não foi legítimo. O
mesmo pode acontecer, ainda que não haja violação da lei, se a administração pública entender que o interesse público não existia no caso
que motivou a iniciativa, mas pode a administração agir judicialmente
e, neste caso, pode agir defendendo o seu direito sobre as águas públicas, quer pelos meios petitórios, quer pelos possessórios.
Quanto aos utendi, também se lhes assegura o exercício do direito de ação. O direito ao uso, que é o direito do utendi, não é um
desses simples interesses legítimos que não dão lugar ao exercício de
uma ação. Podem, os utendi, interpor ações possessórias, fazendo valer, nestas últimas, o seu direito de uso, não o de domínio. Apenas
se exige que tenham um interesse imediato. Desde que o prove, estará
o autor legitimado para exercer a ação; e a ação tanto pode ser contra a administração, como pode ser contra particulares que estejam perturbando o exercício do direito. Se for contra a administração pública,
não se pode lançar mão dos interditos possessórios, apenas podendo-se
mover uma ação petitória em que se procura obter uma indenização.
Se, pelo contrário, se trata de ação movida contra particulares, pode-se
lançar mão de todos os meios, inclusive os possessórios, inclusive os
interditos que os mantenham no exercício do direito sobre aquela
água.
Veja-se, agora, a força hidráulica. As quedas dágua constituem na
vida econômica moderna um bem de valor inestimável. Delas se tira,
como se sabe, a energia elétrica, que é um dos grandes princípios movimentadores da produção na economia contemporânea. A lei dá, portanto, às quedas d'água, um tratamento especial e, desde logo, reconhece nelas um bem imóvel distinto do solo em que se encontrem.
As quedas d'água são públicas ou particulares. Públicas são aquelas que se formam em águas públicas, e particulares, são as que se formam em águas comuns ou particulares; neste caso, pertencem aos proprietários das margens, por isso que as águas comuns correm em terras
particulares. O seu aproveitamento, entretanto, não depende exclusivamente do direito de\propriedade. g esse um caso em que o direito de
propriedade se apresenta quase vazio do seu conteúdo econômico, por
isso que o proprietário não o pode aproveitar senão com a intervenção
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do poder ptlblico. Há, aí, uma forma jurídica de contornos muito
incertos e que está a exigir um estudo doutrinário atento, para o qual,
aliás, mais valerão as obras do direito administrativo do que as do direito privado.
O aproveitamento de uma queda d'água pode ser feito pelo seu
proprietário, sem qualquer autorização do poder ptlblico, em virtude
do simples direito de propriedade, mas, isto, apenas quando se tratar
de queda d'água onde se capte uma força inferior a SOKw; se a força
é superior a SOKw e inferior a lSOKw, então, já será necessária a autorização do poder público. Note-se, porém, que o proprietário, até
mesmo nas captações inferiores a SOKw, deve captar a energia para
seu consumo. Se ele a pretende distribuir, vender a outrem, então,
precisa lançar mão de autorização, sendo necessário que se processe a
concessão administrativa, com a qual surgem para o concessionário
ônus e favores.l 28
·
Entre os favores, note-se desde logo, a delegação do poder público, que recebe o concessionário, envolvendo a faculdade de desapropriar. O concessionário ficará com o poder de desapropriar os bens
particulares cuja utilização se venha a tomar necessária à exploração
da concessão e procede, então, à desapropriação como sé fosse o
poder público. E não só pode desapropriar, como pode impor servidões legais. Além dessas, outras faculdades acompanham as concessões,
geralmente pormenorizadas nos contratos e nos decretos respectivos.
Assim como há favores, há ·ônus. Há o ônus do depósito, do
·depósito de uma determinada quantia que, de um certo modo, garanta o desempenho da concessão; há o ônus da estação milimétrica, para que se faça o constante estudo e medidas das descargas d'água; há.
o ônus de fornecer à administração pública uma parte da energia produzida e que deve ser entregue no interesse dos serviços públicos. Todos esses sio ônus e ainda há outros, que acompanham o estabelecimento dessas concessões.

128, Entre 50Kw e 150Kw, a exploração da energia hidráulica se fará por autorização; além de 150Kw, só por concessão (vide arts. 140 e 141 do Código de Águas).
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Quanto às autorizações, elas se operam por simples ato da
autoridade competente e ensejam, também, certos favores e certos
ônus, mas de caráter mais variáve1. 12 9
Não há necessidade de estudar-se minuciosamente este regime,
pois o assunto pertence mais ao direito administrativo do que ao civil.
Aqui, se considera apenas a matéria, para ver-se de que modo ela
repercute na propriedade imobiliária e as limitações que traz ao direito
de propriedade.

129. Tendo em vista o art 39, do Dec.-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967,
essa competência é do Ministério das Minas e Energias.
Observação: Foram retiradas do texto as matérias sobre direiro de pesquisas e
florestas, objeto de duas aulas, tendo em vista constitu(rem temas fundamentalmente de direito administrativo, estando, por conseguinte, deslocados neste contexto.
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CAPITULO XXV
CONOOMlNIO DE IMÓVEIS
Condomínio em edifícios de apartamentos
ou condomínio horizontal.

O condomínio dos imóveis está sujeito às mesmas regras, que vi·
goram nas outras propriedades, existindo porém certas relações especiais que devem ser estudadas.
A primeira das formas que se deve ver é a que se aplica aos prédios divididos em apartamentos, 130 também chamada regime da divisão
horizontal da propriedade, e que se caracteriza pelo fato de haver partes comuns sujeitas à propriedade individual. São comuns, o terreno,
as escadas, os corredores, pisos, paredes e vigas, todos interessando ao
conjunto, ou seja, às frações de uso comum.
O apartamento que é objeto da propriedade individual, com
todas as suas peças internas, é uma fração do edifício passível de utilização independente para escritório ou moradia e, para ficar-se dentro
da definição brasileira, composta de três compartimentos pelo menos.131 Esta utilização funcional independente marca o campo de
livre determinação do proprietário e se os apartamentos são construídos de modo que não possam ser habitados sem serventia de outros,
se pode denominar de prédio de apartamentos ao conjunto.

130. Hoje se diz ''prédios divididos em unidades autônomas", haja vista que,
além de apartamentos, essas unidades consistem em lojas, salas, conjuntos de sa·
las e, até, garagens. Como se tornará a dizer, o tema está regulado pela Lei
4.591, de 6 de dezembro de 1964.
131. Essa matéria era então regulada pelo Decreto (legislativo) n? 5.481, de 25
de junho de 1928, alterado pelo Dec.-lei n9 5.234, de 8 de fevereiro de 1943,
revogado este por força da Lei n9 285, de 5 de junho de 1948. Houve, posteriormente, outras alterações na legislação. Atualmente (1979) acha-se a matéria dis·
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A primeira coisa que se deve observar neste regime de condomí·
nio especial é a anomalia que traz a superposição, contrariando o princípio de que o solo é sempre coisa principal, pois aqui ele, além de
estar em condomínio, é acessório da propriedade individual que tem
por objeto a construção. O condomínio que se estabelece no prédio
de apartamentos é diferente do condomínio voluntário em que o direito de cada condômino tem por objeto uma cota ideal, o que levou aJ. ·
guns tratadistas a falarem de cota real, mas o que há _na verdade são
propriedades distintas, condominial em relação às partes comuns e
individual no que se refere aos apartamentos. 13 2 Assim, um apartamento não é uma cota, mas um objeto imóvel, que corresponde a um
direito de propriedade. Deve-se ainda observar que o condomínio daquelas frações comuns é necessário, idêntico ao que diz respeito aos
muros e paredes-meias, conforme se viu ao ensejo do estudo dos
direitos de vizinhança, onde nenhum dos condôminos pode promover
sua divisão. Só há um meio de saírem os condôminos deste estado de
indivisão, o qual consiste na venda simultânea por todos os proprietários, obtendo-se então um valor que será distribuído entre eles.
Note-se que este regime em estudo não é obrigatório, podendose admitir que um edifício de apartamentos tenha um único proprietário, ou que duas ou mais pessoas o possuam em condomínio voluntário e, neste caso, cada apartamento é considerado objeto de uma
propriedade comum. Os antecedentes históricos do regime especial de
propriedade dos prédios divididos em apartamentos remontam a épocas
bem distantes, mas não parece que tal regime se tenha incorporado ao
Direito Romano, dominado que era pelo princípio da incorpo.ração do
prédio ao solo, embora seja certo que lá se admitia a construção de

ciplinada pela Lei n9 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que, expressamente, em
seu art. 70, revogou o diploma de 1928, já indicado. Essa lei foi regulamentada ·
pelo Dec. 55.815, em 8/3/65, e alterada, em alguns pontos, pela Lei 4.864, de
29/11/65. Houve sensíveis e profundas alterações, bastando atentar-se para o ar·
ticulado, cujo número, na lei de 1928, era de onze, enquanto naquela de 1964,
cit., é de setenta o número de artigos.
132. Modernamente, não se mais exige número mínimo de pavimentos. Além
disso e com remissão ao que se disse em nota anterior, ao invés de falar-se em
apartamento, especificando, deve-se referir a unidade autônoma, que é a expres·
são genérica adequada.
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um edifício debaixo da noção de servidão. Um estudo importante
foi feito por Cuq com relação ao problema da residência entre os
romanos e parece exato que, no Baixo Império, prosperou o regime da
propriedade dividida por planos horizontais, podendo-se então afirmar
que a antiguidade conheceu a discriminação por andares, mas não por
apartamentos.
Duas cidades representaram papel saliente na adoção do regime,
ambas na Europa, Grenoble e Reims, onde proliferaram as divisões das
propriedades, o que levou muitos a denominarem de sistema de Grenoble, a este tipo de propriedade. Entre nós, o direito reinícola conhecia
o sistema da divisão horizontal e, no Título I, do Livro 68, das Ordenações, se encontra um preceito onde o legislador proíbe que se abra
janela ou se faça beiral quando o sótão pertence a propriedade diferente, e ao consultar-se a Consolidação de Texeira de Freitas e a de
Carlos de Carvalho, encontra-se a repetição do princípio. Tem-se depois o Decreto 5.841, de 25 de junho de 1928, que o reintroduziu entre nós, mas restringiu-se a prédios de cinco ou mais andares, exigência
que o Decreto 5.234, de 3 de fevereiro de 1943, baixou para três.133
Explica-se a exigência de um número mínimo de andares dada
a idéia de transformar-se o solo em acessório do edifício, o que só é
justo quando, efetivamente, a construção tiver uma importância consideravelmente maior do que o solo.
Observe-se que a função do regime serve ao aproveitamento intensivo do solo. Assim, em Reims, após uma destruição, os lotes diminuídos pelos alargamentos efetuados em vias públicas, tiveram de ser
aproveitados em divisão horizontal. Explica-se também a adoção do sistema em face da valorização crescente dos terrenos. Se não fosse assim
incrementado, então se teria ou de aumentar a área da cfdade ou desenvolver o inquilinato.
O sistema hoje ganhou praça e onde existem as estruturas de
concreto e aço, a par de uma crescente valorização da terra, tornouse o sistema usual. Para que se adote o regime da propriedade dividida em apartamentos são necessários três requisitos: 1) três andares
no mínimo, contando-se como andar o ·térreo; 2) que seja dividido
·em apartamentos (três peças pelo menos); 3) que seja construído de
material incombustível, em face da necessidade de se preservar uma
133. Vide nota anterior.
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certa segurança, e esta incombustividade deve ser entendida nas paredes, para que não se propague o fogo facilmente. 134
O desmembramento da propriedade que exige os requisitos acima, pode ser feito partindo-se de dois pontos: ou está submetida à
propriedade de um só, ou em condomínio voluntário. Quando há
propriedade individual, se fará mediante vendas isoladas, operadas
pelo proprietário do edifício, mas o plano deve ser averbado no
Registro de Imóveis, junto ao título de registro da propriedade anteriormente inscrito. Quando existe condomínio voluntário, e os condôminos querem sair dele para ~ tornarem proprietários dos apartamentos
sob o regime especial estudado, devem convencionar por escritura
pública, averbada no registro do título do imóvel.
Considere-se a hipótese de que o edifício não exista e queiram
construí-lo. Neste caso, o método é o que se chama incorporação,
o qual pode-se operar de dois modos:· ou diversas pessoas se reúnem
para construir um edifício do qual serão proprietárias, em regime de
propriedade separada de cada apartamento, ou, então, é alguém que
se propõe a construir um prédio como seu, vendendo os apartamentos.
Esta Ílltima forma é um negócio típico de interposição, peculiar a uma
época de grande especulação imobiliária, como é a atual.
Quem se interpõe não possui terreno, não financia a construção,
nem quer ser proprietário de apartamento. Estabelecendo apenas a
conexão e conhecendo quem forneça o terreno, age com opções, que
não são promessas de vendas, pois não são bilaterais. Além do mais,·

134. Nos tennos da legislação hoje em vigor (Lei 4.591, citada), esses requisitos
·
são, fundamentalmente, os seguintes:
I) que a edificação ou conjunto de edificações, com um ou mais pavimentos, sejam construídos sob a fonna de unidades isoladas entre si, constituindo cada
uma propriedade autônoma.
II) cada unidade será assinalada por designação numérica ou alfabética e lhe corresponderá, inseparavelmente, uma fração ideal do terreno e coisas 'comuns, expressa esta sob fonna decimal ou ordinária;
III) cada unidade terá acesso, direto ou indireto, para a via pública, será tratada
como propriedade exclusiva e poderá ter qualquer número de peças internas ou
qualquer destinação;
IV) deve haver uma Convenção de Condomínio que está sujeita a registro e inexiste direito de preferência.
A matéria relacionada a incêndio, bem como a seguro, demolições e reconstruções, está regulada pelos arts. 13 a 18 da citada Lei 4.591.
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não se compromete a comprar o promitente comprador nem a vender
o promitente vendedor, mas há, apenas,. nestas opções promessas, via
de regra, do vendedor, tendo como cláusula nobre um prazo, e se
dentro dele não vier a aceitação, o promitente se desobriga, pouco
importando que sejam duas ou mais as pessoas que aponham assinaturas nas segundas vias, porque o que existe é uma promessa unilateral.13 5 No direito estrangeiro há a exigência de aceitação, aparecendo
sempre como um contrato bilateral. O que se aceita no direito pátrio
como opções, consiste o mais das vezes em meras cartas. O incorporador premune-se de uma opção para a venda de um terreno e de uma
·promessa de financiamento, vendendo então os apartamentos futuros,
ou melhor, obtendo dos futuros apartamentos, verdadeiras promessas'
de compra que, via de regra, contêm estipulações em favor de terceiros, como seja a de que cada proprietário de apartamento pagará mensalidades ao fmanciador e que fará com os demais proprietários um:,
contrato para construir o edifício nas condições estabelecidas também.
na promessa. O incorporado!, então, contrata a obra com o construtor. Faz-se logo uma convenção e os apartamentistas se subrogam no.
incorporador e fmanciador, e adquirem o terreno. Aí o incorporador
se retira do negócio e o contrato de venda se faz, por fim, em defmitivo; afinal, foi um grupo de pessoas que se reuniu para construir.
Conforme a maneira pela qual o incorporador trabalhe, ele introduz alterações, ora comprando o terreno, ora come~ando a construção, mas, na essência, a incorporação assim se opera. 1 6
Além deste sistema, que é o brasileiro, outros existem como os
de Paris e Chicago, onde os apartamentistas formam sociedade, sendo
que em Chicago é, antes, uma cooperativa. Deve-se, por último, ressai-

135. Seja como f9r, gera obrigação. O curso dos fatos econômico-sociais, nas
três décadas que seguiram a partir de 1941, muito alteraram essa forma de entendimento, seja sob o ponto de vista legislativo, seja quanto ao seu aspecto
doutrinário, com profundas reflexões no UIIIUS fori.
136. A atividade do incorporador não era objeto de regulamentação legal ao
tempo em que o magnífico San Tiago Dantas pronunciou estas aulas. Passou a
sê-lo com o advento da citada Lei 4.591, que não só instituiu normas rígidas a
respeito da incorporação como definiu a figura do incorporador. Vide o Título
II, artigos 28 e seguintes.
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tar que os edifícios divididos em apartamentos sob condomínio prendem-se a dois fenômenos econômicos: a valorizaçio do solo e o seu
aproveitamento intensivo.
Direitos e deveres dos condôminos. - São muito fáceis. Em primeiro lugar, há entre os proprietários uma comunhão necessária em relação ao solo, o qual é inalienável e indivisível, e em relação às peças
de uso comum, as quais devem ser usadas de modo compatível com o
direito dos demais a cada unidade, deve-se notar que ela pode ser
hipotecada, dada em anticrese ou cair em condomínio voluntário, possível, sendo, ainda, estabelecer servidões, desde que não agravem a situação dos outros condôminos, e se o prédio for desapropriado, cada
um receberá a sua parte de acordo com a respectiva fração ideal. Cada proprietário pode fazer um seguro individual do seu apartamento
ou então um coletivo com os demais apartamentistas.l 3 7
As relações de vizinhança entre os proprietários de apartamentos
são mais intensas do que na propriedade ordinária, mas ainda mesmo
assim, embora os autores se referissem a elas como uma mater rixarum,
não só são raras no foro de Grenoble, onde só se ajuizaram três causas, como no próprio Rio de Janeiro. 13 8
Muitas das obrigações dos apartamentistas são direitos inominados ou obrigações proprier rem. Há de contribuir para as despesas
comuns relacionadas estruturalmente com o edifício. A lei estabelece
ainda que os condôminos estão obrigados a elegerem como cabecel
da administração da coisa comum, um síndico, verdadeiro mandatário
que pode ter os seus prepostos. O direitos e deveres podem ser regulamentados através de um pacto ou convenção que se chama regulamen to. 13 9
137. Sobre seguro, hoje obrigatório para os edifícios, veja a Lei 4591, citada;
arts. 13 e seguintes.
138. Era como se explicava facilmente até 1944. Nas últimas décadas, e de maneira progressiva, o número de ações, no foro local, tem sido intenso, mormente
em que diz respeito aos problemas de infiltrações, sem falar-se em outros mais,
quase desconhecidos naquela época, mas hoje: freqüentes, além de tantos que surgem dia a dia.
139. A praxe tem distinguido convenção e regulamento, pois, para a primeira,
são bem maiores as exigências. Vale notar que a Lei 4591, de 16/12/64, citada,
passou a exigir e a regulamentar a Convenção, referindo-se ao Regulameuto co-
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As deliberações dos condôminos são tomadas por maioria, mas
esta não se conta pelo número de condôminos, senão pela expressão
das frações ideais. Além disso, o quorum é variado, segundo a importância da matéria a deliberar, por isso que pode ir da maioria simples
até a unanimidade, observadas a lei e a convenção. Na repartição das
despesas leva-se em conta, como regra, o mesmo. critério de divisão
proporcional à expressão das frações ideais.
A fachada é coisa comum e .um proprietário não pode alterá-la.
Existem limites quanto ao uso: não se pode instalar uma enfermaria,
uma oficina, ante os perigos, ruídos e vibrações que podem repercutir nos vizinhos, proibindo a lei, taxativamente, essas como outras
instalações. Não se pode fazer despejos em corredores comuns nem
instalar processos de aquecimento ou de condicionamento do ar que
repercutam no vizinho.
Quando se permite a utilização industrial, a deliberação neste
caso é por unanimidade dos condôminos.

mo um instrumento de sua complementação para assuntos de menor repercussão
jurídica. A matéria relacionada com direitos e deveres do síndico, hoje, não é
apenas afeta à Convenção como, antes, à própria lei.
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CAPITULO XXVI
PROPRIEDADE DE BENS IMATERIAIS
Propriedade literária, artística e científica
Direitos de autor de caráter patrimonial e não patrimonial.
Duração e proteção.

Entre os bens da existência que servem às nossas necessidades e
possibilitam ao homem cumprir o seu destino individual e o destino
de sua espécie, figuram as criações intelectuais. As criações intelectuais
são entes da razão que se exprimem em palavras, em formas, em sons
ou em atos.
Desde o momento em que estejam criados, adquirem uma individualidade pela qual se identificam quando são reproduzidos outras vezes.
A criação intelectual pode ser literária, artística ou cien.tífica. No
primeiro caso, ela se exprime em palavras; no último, pode exprimir-se
em palavras ou numa série compendiada de atos, que permitem a realização de uma certa operação, como acontece nas invenções, nos métodos descobertos para a produção de uma qualquer substância, e assim por diante. Reserva-se, mais especialmente, o nome de criação
artística para a que se exprime em formas ou sons, em formas plásticas, já se vê, em formas perceptíveis pela vista, quer se trate de formas de duas, quer de três dimensões. O direito reconhece ao criador
de uma obra literária, artística ou científica, certos senhorios sobre a
sua criação. A criação intelectual, portanto, não se destaca do criador,
desde o momento em que é formada, para tombar no alcance de todos. Não há dúvida que, de um certo modo, todos se beneficiam da
criação intelectual, assim que esta adquire certa autonomia; do livro,
desde que publicado; do quadro ou da estátua, desde que se expõe;
da música, desde que se executa. Mas, a participação que toda a sociedade tem na obra intelectual, para lhe fruir os benefícios, não impede
que se reconheça sempre ao seu criador, certa exclusividade, certo se301

nhorio, ao qual se reserva a denominação genérica de direito do autor.
O direito de autor ou direito autoral manifesta-se de muitos
modos. Em primeiro lugar, é o que se poderá chamar um direito
à autoria, à propriedade da obra. O criador pode, sempre, fazer com
que se reconheça nele o autor de obra em causa. Em segundo lugar,
é um direito à integridade dessa obra. A criação intelectual não é como qualquer outro produto do trabalho do homem, algo que apenas
existe na individualidade concreta que se manipula. Quando se realiza
uma operação qualquer da vida econômica, quando se produz um pequeno instrumento, no qual não existe nenhuma criação intelectual,
aquele instrumento só existe na espécie concreta que se está manipulando, de modo que pouco importa que uma outra pessoa venha a fazer um objeto do mesmo gênero, introduzindo, ao exercer o trabalho,
uma ou outra modificação. Não é assim que acontece com a criação
intelectual. Ela dá lugar a um ente de razão, e este ente de razão tem
as suas notas próprias, tem as suas características imutáveis. Não pode,
em seguida, uma outra pessoa vir produzir alguma coisa que seja a
reprodução da primeira, acrescentando-lhe certas modificações. Isto
importaria em desrespeitar aquela integridade do ser criado pelo autor, e tem este. então, o direito de impedir que se faça, que se produza objeto semelhante ao seu, embora com as alterações em causa.
Assim como pode impedir que alguém reproduza o ente de razão
que ele criou, fazendo-lhe modificações, pode, também, impedir que
reproduza o ente de razão tal como foi criado. Se se criou, por exemplo, uma determmada obra literária, pode-se impedir que outrem a publique sem autorização de quem a criou.
Pode-se, igualmente, impedir que alguém faça composição literária semelhante à sua, introduzindo-lhe alterações ainda mesmo que
reconheça a autoria do criador da obra e, talvez, até com mais fundada razão neste caso. De sorte que, defender a paternidade da obra, defender a sua integridade, proibir a sua reprodução quando assim o entender, todas são faculdades que emanam do mesmo núcleo do direito
do autor. Assim como pode proibir tudo isso, pode permitir a realização de alguns desses atos. Não pode permitir que outro se diga criador
da obra de sua autoria, mas pode pemitir que outro a reproduza, que
a adapte a qualquer outro gênero artístico ou científico. Assim, pode
permitir que o pintor tome para tema do seu quadro aquilo que ele,
criador, realizou em escultura e assim por diante. Todas essas altera302

ções o autor pode permitir ou proibir, do mesmo modo que a realização da reprodução pura e simples, que pode autorizar ou proibir
que se faça. Já o que não pode, também, é conceder a outrem o
direito de modificar a sua própria obra como, por exemplo, o direito
de tomar um poema e modificá-lo. introduzindo-lhe versos ou suprimindo-os, porque, se uma tal autorização for dada, têm direito autoral
originário tanto o autor da primeira como o autor das modificações.
Este complexo de direitos, de faculdades várias, que constituem
o direito autoral, também se chama propriedade intelectual ou, com
expressão mais analítica, propriedade literária, artística e científica. Esta foi a expressão preferida pelo nosso Código Civil, que tomou partido numa questão disputada a respeito de terminologia deste direito.
Note-se que o direito do autor tem proteção penal e proteção civil. Como já estudado, há entre os crimes contra o patrimônio, aqueles
que visam, especialmente, a chamada propriedade imaterial ou intelectual, e se pune, então, a violação do direito do autor com pena de detenção ou multa, nos termos do Código Penal. Além dessa proteção
penal, o direito do autor tem a sua proteção civil, isto é, pode o seu
titular defender-se contra qualquer lesão que venha a sofrer, cobrando
indenização por todos os danos que lhe sejam causados por terceiros,
e essa proteção abrange, como se viu, as obras literárias, artísticas e
científicas, ãs quais se devem logo acrescentar certos bens imateriais,
mas no campo da indústria, que são as marcas, as patentes e os modelos, cuja defesa constitui o principal objeto daquilo que se tem convencionado chamar o direito industrial.
As infrações que se podem cometer, violando o direito de autor,
são variadíssimas, por isso que várias são as faculdades que tem o
autor em razão do seu direito. De um modo geral, pode-se empregar
o termo contratação para indicar toda violação do direito do autor,
mas também se confere à palavra contrafação um sentido mais restrito
e mais próprio, apenas para indicar a reprodução adulterada da obra literária, artística ou científica. Quando, além de adulterar a obra, a
pessoa se passar por seu autor ou, até mesmo, simplesmente, quando
se faz passar por autor sem haver introduzido nela qualquer alteração,
então, a contrafação merece o nome bem mais particularizado de plágio. Além disso, tem-se por ilícita a reprodução na qual, não há adulteração do texto, nem negação de autoria, mas, simplesmente, divulgação da obra intelectual sem estar permitida devidamente pelo autor.
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Acrescentem-se a isso as adaptações que a obra pode sofrer, como a
sua adaptação ao teatro, como a sua adaptação musical, o que também pode ocorrer sem a competente autorização do autõr, dando margem a uma verdadeira contrafação. Tais são as turbações que,
de um modo geral, pode sofrer o direito do autor.
Antes de se estudar a sua natureza, deve-se fazer um rápido histórico deste direito, por isso que ele não tem, como quase todos os
institutos do nosso direito, raízes romanas. A antiguidade desconheceu os direitos do autor. Para isso contribuiu, em primeiro lugar, a
dificuldade de reprodução das obras literárias que, numa época privada dos benefícios da imprensa, só se fazia através de cópias manuscritas, geralmente caras e raras. Além disso, a incultura popular não
dava à divulgação literária o sentido econômico que pode vir a ter ho- ·
je, de sorte que, nenhum homem de letras, nenhum artista, via para o
seu trabalho maior recompensa que o renome e aqueles favores econômicos que lhe eram feitos pelo mecenato das cortes. Deve-se, portanto,
à imprensa o aparecimento das condições sociais que possibilitaram a
proteção jurídica dos autores. Com a imprensa surgiu, imediatamente,
a possibilidade de se obterem cópias múltiplas de uma obra e cópias
muito mais acessíveis do que as que outrora se obtinham com o
manuscrito. Ao mesmo tempo, a própria imprensa vinha trazer uma
maior difusão da cultura no meio do povo e, crescendo o número de
leitores e havendo a possibilidade de satisfazê-los, não tardou que a
divulgação de obras literárias e científicas se tomasse um negócio, fazendo com que fosse possível tirar lucro daquilo que, até então, parecia só ser capaz de proporcionar proveito intelectual.
A proteção jurídica não começou pelos autores; começou pelos
editores. Eram estes que empreendiam o penoso trabalho da impressão e divulgação de obras, empenhando nisso, muitas vezes, bons recursos fmanceiros e ficavam, depois, expostos à reprodução ilícita,
feita por outros impressores, destruindo os benefícios de seu trabalho,
de modo que, qualquer impressor que se aventurasse ao lançamento
de uma obra, naturalmente desejava resguardar para si o privilégio
de vendê-la, para que outros não lhe viessem fazer concorrência depois
de feitas as despesas de impressão. De modo que foram os privilégios
livreiros a primeira forma de proteção dos bens imateriais que, hoje, se
subordinam ao direito do autor.
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A república veneziana tem o primado na história dos privilégios
livreiros. Em pleno século XV, no ano de 1460, Giovanni di Spira,
obtém o primeiro privilégio livreiro para todas as obras que editasse,
durante um prazo de 20 anos. E, depois, outros privilégios vão sendo
concedidos, até que, afmal de contas, uma legislação começa a disciplinar o privilégio e, de um modo geral, em vez da concessão de
privilégio a um e a outro, já são leis sobre privilégios livreiros, o que,
não se deve esquecer, estava rigorosamente dentro das idéias da época,
que é a época do mercantilismo, dos monopólios, dos privilégios econômicos de toda sorte. De modo que, na economia mercantilista da
Renascença, o direito de autor devia nascer com este caráter de monopólio, e com este caráter de monopólio é que floresceu em quase
todos os países que se avantajavam no plano intelectual. É de 16~3
a lei geral veneziana sobre os privilégios, onde se estabelece que todo
livreiro tem 20 anos de privilégio para a venda exclusiva da obra
que editar, desde que a registre num determinado registro público indicado pela lei e que tenha feito uma boa edição, sem erros, em bom
material e com bom trabalho tipográfico.
Posteriormente, na evolução que se segue a essa fase de puro privilégio livreiro, começa a surgir, pouco a pouco, ao lado do editor, o
direito do escritor, e é interessante observar que a história do direito
do autor está. profundamente ligada à história do liberalismo. Quando
se começa a verificar a grande insurgência contra os privilégios, contra
os monopólios de toda a espécie, os livreiros começaram a procurar
para si outro apoio que não uma simples mercê concedida pelo poder
público, e então, para justificarem sua exclusividade, lançam mão de
um outro argumento, que é a compra dos originais. Observavam que
haviam comprado os originais do autor e que, por conseguinte, o direito que têm de vender com exclusividade o livro não se funda, exclusivamente, no privilégio livreiro obtido, mas funda-se, também, numa propriedade que adquiriram do autor do manuscrito, o que já
permite ver nele um direito originário e, por conseguinte, o editor se
apresenta como um cessionário.
À medida que decaem os privilégios, não é mais justificativa
para ninguém o fato de ser detentor de um monopólio, e a aquisição
feita ao autor toma o lugar da primitiva justificava e, portanto, vai
surgindo, ao lado do direito do editor, um direito do autor, que
ainda não está proclamado em lei alguma. Coube à Inglaterra a priori-
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dade histórica no reconhecimento do direito do autor. Também lá se
formou o privilégio, a Station Company que representava o grau de
trust dos livreiros privilegiados, os que tinham para si o monopólio
das edições, mas a luta entre esta companhia e os escritores não tardou a se abrir francamente e justamente nesse momento em que se
plasmava a consciência liberal, em reação contra o mercantilismo monopolista dos séculos anteriores. A causa dos escritores ganhava sempre
terreno contra os privilégios. Em 1964, os Comuns aboliram os privilégios da companhia e em 1710 uma lei famosa, da rainha Ana, introduziu o copyright, o direito do autor, o direito de cópia, de reprodução,
que a este pertence originariamente e que o trust dos editores só
podia exercer quando houvesse adquirido, devidamente, ao autor, aquela faculdade que, originariamente, a ele competia. É, portanto, mérit0
do direito inglês realizar, no início do século XVIII, a grande reforma
legislativa, que no direito continental europeu só se introduziu com a
revolução francesa.
Aí se tem, pela primeira vez, proclamada a tese de que o direito
de reproduzir, o direito de cópia, o copyrigth, é essencialmente um direito do autor e que, um livreiro, só se pode apresentar privilegiado
para a reprodução de uma obra quando o autor lhe haja concedido
o copyright. Esta reforma só se fez em França com a revolução francesa, o que não importa que todo o século XVIII tenha sido povoado
de disputas, tendo como tema o direito do autor.
Note-se que o ponto de partida era a luta entre os livreiros privilegiados e os não privilegiados; os privilegiados de Paris lutavam com
os livreiros não privilegiados das províncias. os quais se insurgiam contra muitas vantagens que eram asseguradas àqueles.
Encontra-se, então, um texto famoso na história do direito do
autor: a defesa que Louis Hericourt fez dos privilegiados, alegando como fundamento do seu privilégio o fato de que eles sempre adquiriam
os manuscritos dos autores e que eram, por conseguinte, proprietários
da obra.
Esta questão havia de progredir nos dois grandes pleitos sobre os
direitos do autor, conhecidos no século XVIII: a questão entre os livreiros privilegiados e os herdeiros de La Fontaine, e, também, com os
herdeiros de Fenelon. A questão contra os herdeiros de La Pontaine
terminou pelo reconhecimento de que estes tinham um direito às
obras de seu antepassado e que o privilégio dos livreiros terminara
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com a morte do fabulista. A questão com os herdeiros de Fenelon
também terminou com o reconhecimento semelhante, justificando-se
a propriedade da obra, pois, desde que "tinha morrido o autor, desapareceram os efeitos da concessão por ele feita aos livreiros.
Tudo isso representava uma fase imprecisa na regulamentação dos direitos entre o autor e editor, regulamentação que, já em
1777, se obtinha mais claramente, reconhecendo-se a existência de dois
privilégios, um do autor e outro do editor, já se estabelecendo que no
conflito entre os dois privilégios prevaleceria o do autor, porque era
originário.
Foi, porém, alguns anos mais tarde que, em 1793, a Assembléia
votou as leis que proclamaram o direito do autor e o seu caráter de
propriedade, como direito inalienável do autor e de que ele, apenas,
podia fazer a cessão quanto à parte econômica, isto é, quanto à possibilidade da reprodução e venda das obras. A essas leis, que reconhecem ao autor propriedade sobre todos os bens criados pelo seu engenho, aduz-se, também, a faculdade de ceder a terceiros o direito de
reproduzir, aquilo que os ingleses chamavam copyright .
Pode-se dizer que até mesmo o advento de uma tendência universal, no tocante à regulamentação desse novo direito, encontrou em
França o movimento pelo reconhecimento do direito do autor, que
atinge sua plena maturidade com a Revolução Francesa.
Na Alemanha, só no século XIX veio a ser conhecido o direito
do autor. Os velhos diplomas legislativos alemães sobre a matéria, como a ordenança de Nurenberg, no começo do século XVII, referemse, apenas, à contrafação, à edição não autorizada, e regulam aqui
e ali conflitos entre editores ou entre editores ou autores.
No Brasil, fazendo-se o histórico do direito do autor, deve-se
reportar, sempre, à lei de 11 de agosto de 1827, que, ao mesmo tempo em que criou os cursos jurídicos, concedeu aos professores desses
cursos os direitos de autor sobre as obras didáticas que preparassem.
O Código Criminal de 1830, igu.almente, reconheceu o direito do autor, estabelecendo que os herdeiros o teriam por 10 anos depois da
morte do autor. A Constituição Federal de 1891, no seu art. 72, §
26, reconhece em toda a sua amplitude este direito.
Vem, depois, a Lei n? 496, de 1? de agosto de 1~9~, chamada
lei Medeiros, porque foi autor dela Medeiros e Albuquerque, que dava
ao direito de autor uma organização francamente inconstitucional, es·
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tabelecendo-o como um privilégio por 50 anos, a contar da divulgação
da obra, o que, via de rega, ia além da vida do autor, mas, teoricamente, se podia admitir que ficava aquém.
Posteriormente, se teve o Código Civil, que reconheceu aos herdeiros dos autores a sobrevivência de seu direito por 60 anos e, depois, as Leis 4 790, de 2 de janeiro de 1924, e 5492, de 16 de julho
de 1928. São as principais fontes legais em matéria de direito de autor no Brasil. 140
Note-se, entretanto, que a grande tendência do direito do autor,
no mundo moderno, é para se internacionalizar.
Ao contrário do que sucede com as outras formas de propriedade, em que o bem, sobre o qual recai o direito, se encontra num lugar determinado e só ali pode ser violado, o direito de autor, recaindo sobre um ente de razão, pode ser violado em toda a parte do
mundo. Não há área delimitada para a violação do direito do autor, e
seria insuficiente e hipotética uma proteção que se limitasse às fronteiras nacionais. De sorte que, desde cedo, os países sentiram a necessidade de internacionalizar a proteção do direito dei autor. A princípio,
valendo-se, para isso, de tratados bilaterais, aos quais aderiam os países que guardavam, entre si, mais assíduas relações intelectuais e, depois, enveredando mesmo para o caso dos pactos multilaterais, que se
transformam em verdadeiros regulamentos internacionais, protegendo
o direito do autor e o seu exercício e, desses, o mais importante foi
a convenção de Berna, de 9 de setembro de 1886, a qual foi revista
três vezes: em Paris, em 1896; em Berlim, em 1908; e em Roma, em
1928. O texto de Roma é o que se acha em vigor e a ele aderiu o
Brasil pelo Decreto n<? 23.270, de 1932. Aí estão as fontes .em matéria do direito do autor.l 41

140. Vejam-5e considerações adiante aduzidas, enfocando a legislação superveniente, inclusive e sobretudo a que está em vigor.
141. Naquela época (1944) eram as fontes legislativas os diplomas indicados.
Contudo, posteriormente, houve uma quase pletora legislativa em tal assunto,
sendo de notar-se que, atualmente (1977), vigora como fonte principal de tudo
o que diz respeito aos direitos autorais a Lei n? 5.988, de 14 de dezembro de
1973, em vigor a partir de 1? de janeiro de 1974, complementada pelo Decreto
n? 76.275, de 15 de setembro de 1975, que organizou o Conselho Nacional de
Direito Autoral e deu outras providências. Há ainda uma vasta série de conferen-
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Cuide-se, agora, do estudo de sua natureza jurídica. Já se tem
uma noção do que seja o direito do autor e de qual seja o seu conteúdo. Já se sabe que o autor pode defender a paternidade e a integridade de sua obra, e que só ele pode alterá-la, divulgá-la, conservá-la
inédita, reproduzi-la como entender, conceder a outrem o direito de
reprodução, dispor, enfun, dela livremente. Mas nem todas essas faculdades podem ser cedidas; algumas há que aderem à pessoa do titular, como, por exemplo, o direito à autoria e à integridade da obra,
que não pode ser pelo autor negociada, nem mesmo penhorada. Outras, pelo contrário, podem ser objeto de um franco comércio.
Os herdeiros recebem do autor todas aquelas faculdades que podem, por ele, ser negociadas; não as outras, que sendo personalíssimas,
se extinguem com a sua morte, preservando, aí, o direito dos herdeiros
ao fim de 50 anos, quando a obra cai no domínio comum.
Qual a natureza deste direito? A que categoria jurídica, na grande terminologia dos institutos jurídicos, deve-se incluir este direito
complexo, no qual se surpreendem tantas faces e, aparentemente, uma
tão grande heterogeneidade?
Muitas têm sido as teorias excogitadas pelos autores para defmir
com precisão a natureza do direito autoral. Em primeiro lugar, discute-se se ele é um direito pessoal ou se é um direito patrimonial. Admitindo que seja um direito patrimonial, pergunta-se se ele constitui um
direito de propriedade, como quis o Código Civ~, denominandoo propriedade literária, artística e científica, ou se, pelo ~ontrário,
os seus característicos próprios não se compadecem da noção geral de propriedade. São esses os problemas para os quais se tem
de buscar resposta nos muitos autores que têm versado a matéria.
Para simplificar o assunto, podem-se agrupar as muitas opiniões
em três tendências: a tendência dos que vêem no direito do autor um
direito da personalidade; a dos que vêem nele um direito patrimonial
e dos que vêem um direito misto, em parte pessoal e em parte patrimonial. Como uma variante desta última categoria, considere-se a opinião daqueles que o vêem como um "tertius genus", nem é direito
cias e convenções internais, inclusive bem recentes, valendo citar a Convenção
que criou a Organização Municipal da Propriedade Intelectual, promulgada pelo
Dec. n'? 75.541, de 31/3/75.
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patrimonial, nem é direito da personalidade, mas uma nova figura,
para a qual se propõe a denominação de direito intelectual.
A tese do direito da personalidade encontra o seu melhor expositor no grande Gierke, mas as idéias remontam a Kant, que se ocupou do direito do autor dum ponto de vista não estritamente dogmático, como era natural. O ponto principal dos que vêem no direito
do autor um direito da personalidade está em reconhecer que o núcleo central, de todas essas faculdades aí consideradas, não é outro
senão o direito à autoria, que cada um tem e que permite, em relação aos entes de razão que se criem, verdadeiramente, como partes do
autor, que, então, traça para eles o seu destino. Se se pretende que
eles se mantenham em segredo, isto depende do autor; querendo divulgá-los, poderá fazê-lo, como se divulga qualquer projeção da própria
personalidade.
Dessa personalidade, como uma verdadeira projeção sua, faz parte da obra que se cria, e tudo que diz respeito à sua existência, só
o autor pode decidir, só o autor pode resolver. A faculdade de reprodução da obra é a única que introduz uma idéia de patrimonialidade
no seio deste direito, mas não se pode pretender que essa idéia recaia
sobre a própria obra, mas, sim, sobre as suas reproduções, quer dizer,
sobre certos matériais estranhos à propriedade e que, assim como se
pode criar pelo esforço próprio, pode ordenar que outro, um editor,
um impressor, crie em lugar do próprio autor. As cessões, portanto,
que se fazem a outros, da faculdade de reproduzir a obra, não versam sobre o direito do autor, que jamais pode ser exercido por outrem; as cessões versam sobre uma faculdade complementar e tem por
objeto não o próprio direito de autor, mas, sim, aquele ente material
que, em vez de ser criado pelo próprio esforço do autor, pode-se
deixar que outros criem, reproduzindo o pensamento, reproduzindo a
obra imaterial que, esta sim, é objeto de um direito indestacável da
personalidade.
A esta tese se opõe a do direito patrimonial. Muitos autores difundiram a ~atrimonialidade do direito do autor, entre eles o conhecido Ihering, 42 que é, talvez, o mais autorizado defensor da tese da

142. Ihering tratou de tal matéria em seu escrito inserido no Janrbücher für
die Dogmatik des heutigen romischen und doutschen Privatrechts, vol. XXIII
(1885), sob o título Rechtsschuz gegen in juriose Rechtsverlezungen, mais conhe-

310

propriedade intelectual, e, sobretudo, Kõhler, cujas idéias sobre o
direito autoral exerceram larga influência na doutrina nacional, através, principalmente, da obra de Clóvis Bevilaqua_l 43
Segundo esses autores, não se pode considerar o direito de autor,
sem observar a perspectiva histórica que mostra a sua origem.
A razão de ser de sua introdução na legislação não é outra senão
a parte patrimonial, o copyright. Foi para proteger o direito de reproduzir a obra, foi para proteger a faculdade de divulgar ou autorizar a
divulgação da obra, que se estabeleceu o autor Recht.
A obra, dizem os partidários dessa tendência, é um bem imaterial. Talvez não se deva nem mesmo chamá-la bem incorpóreo; por isso
que a expressão bens incorpóreas refere-se, como se sabe, aos direitos,
como os dos servidores, os de crédito etc., enquanto que a obra é um
bem imaterial, quer dizer, é um bem, cujo ser existe na razão, e n[o,
tangivelmente, nas coisas do mundo sensível. O direito de autor outra
coisa não é, no seu núcleo originário, senão o direito de permitir que
esses bens imateriais se exprimam através dos meios adequados e que
esta manifestação, esta expressão que se pode realizar em palavras, em
figuras, em sons, seja multiplicada para uso de várias pessoas, para uso
de mais de uma pessoa. De sorte que não se pode ver nesta reprodução urna expressão diferente, mas a própria expressão daquele bem
imaterial que, fora da palavra, fora da imagem, fora do som, não tem
nenhuma outra maneira de vir à existência: não pode ser pensada,
não pode ser representada, não pode, por conseguinte, adquirir a sua
·existência acidental.
A distinção, portanto, entre as reproduções, de um lado, como
bens corpóreos ou de direito autônomo, e como bem imaterial, de
outro lado, não corresponde à realidade das coisas, não corresponde

cido como Actio Injuriaram, incluído no vol. III, de Gesammelte Aufs!IZe, págs.
233 e segs. (Jena, 1886), achando-se a matéria ora examinada sob o número X
- Das Eigen thum, págs. 375 a 397. Ele analisa a questão sob variados aspectos,
ou seja, o direito de autor propriamente dito, patentes de invenção, propriedade
espiritual sobre correspondência ou carta, fotografias particulares, padrões e modelos, sinais de marca, nome de firma comercial, emblemas ou armas de nobreza,
nome pqvativo.
143. Vide os Comentdrios ao Código Civil, de Clóvis Bevilaqua, vol. I págs. 1.111
e seguintes - Ed. Rio, 1977 -Edição História.
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nem mesmo à natureza da obra imaterial. Por conseguinte, esse bem
imaterial que existe e que somente através da palavra, da figura e do
som é que se pode exprimir e representar, é objeto de um senhorio de
alguém que sendo senhor dela, pode dela dispor, pode mandar que se
divulgue ou não divulgue. Esse direito, tanto é um direito patrimonial,
que se pode transferi-lo integralmente a outra pessoa e, até se pode
sofrer com relação a ele a execução forçada e a desapropriação por
utilidade pública.
Isso não importa, observa Kõhler, que não se deva reconhecer
outras faculdades, para as '!Uais ele reservou o nome de individual
Recht. Os individual Recht não são faculdades de caráter patrimonial,
mas, diz ele, tampouco fazem parte do direito do autor. Este direito
que se tem à paternidade da obra, este direito através do qual se insurge alguém contra a falsidade de um terceiro, que se declara autor
daquilo que, na verdade, é de autoria de outrem, este direito que tem
o titular de se insurgir contra a falsidade e restabelecer a verdade a
respeito daquela autoria, nada mais é do que um direito pessoal.
Se se achava, de um modo geral, na personalidade, mas que nada tem a ver com o direito de autor, porque tanto se poderá exercer a .. _144

144. Aqui foi interrompido o apanhado taquigráfico, havendo completa omissão
de tudo quanto diz respeito à matéria então versada.
Percebe-se, contudo, que eram as noções deixadas por Josef Kohler o que
expunha o autor. A informação bibliográfica atinente a direitos autorais, à propriedade imaterial, é de uma vastidão quase inacreditável. Quanto a Kohler, é de
notar-se que o fecundo professor da Universidade de Berlim tinha urh quase
mania quanto ao tema em estudo, aos problemas de patente de invenção, em suma, por tudo o que concerne à propriedade imaterial.
Seu escrito mais discutido, mais citado além da monografia intitulada
Urhebe"echt, é uma dissertação publicada em 1894, no Arshiv fur die civilistische praxis, vol. 82 (1894), págs 141 a 239, sob o título Die ldae des geistigen
Eigenthums, seguindo a esta um adendo - Zur Geschichte des Markenrechts (Em
tomo da História do Direito das Patentes). Bem controvertida é sua doutrina,
em muitos de seus pontos, mas básica. Gierke chegou até mesmo a considerar
arbitrárias muitas de suas conclusões, mormente em que diz respeito ao que Josef Kohler denomina lmmaterialgute"echt, vale dizer, direitos inerentes a bens
imateriais. Para. Gierke as dificuldades surgidas ensejam novas teorias, concluindose que os direitÓs' 4e aÚ~9r se decompõem em duas classes distintas, podendo assentar uma delas nos·diriitos da personalidade, a outra traduzindo-se em conteúdo eminentemente patrimonial (Deut. Privatredht, vol. I, pág. 762). Mas Otto Gier-
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ke tem noção curiosa, pois, para ele, o direito autoral tem sua origem não no
mundo dos bens externos, mas no mundo espiritual (geistingen welt). O direito
autoral, afrrma textualmente Gierke (op.cit., pág. 764) é, por conseguinte, em toda a sua extensão como que uma criação espiritual oriunda do direito da personalidade ou, segundo suas próprias palavras em seu original, das Urheberrechts
ist somit in scinem ganzon umfang ais ein aus geistiger schop fung fliessendes
personlichkeitrocht zu konstruire. Anteriormente, isto é, em 1859, em dissertação publicada nos Anais de Ihering, vol. III, págs. 359 a 398, Gerber acentuava
que a proteção jurídica das idéias como tais consideradas, ou seja, em tudo o
que o::oncerne -aos direitos do escritor e do editor, envolvia uma verdadeira degenerPçào dos direitos (eine vollige ausartung des Rechtes), visto como não admitia
ele outro interesse material, senão o que versava sobre o manuscrito ou interesse
pecuniário resultante da reprodução impressa.
A corrente liderada por Josef Kõhler, sem embargo de tantas objeções,
tem de certo modo se constituído na orientação dominante, enxergando ele uma
propriedade imaterial ou intelectual, contrapondo-se a outros que consideram tais
direitos uma forma particular de expressão da personalidade, como Gierke e outros, para os quais não se trata a rigor de um direito, mas de um privilégio, havendo uma terceira corrente que diverge de uma e de outra.
Não há dúvida de que o direito de autor assenta, antes de tudo, num'l.
forma de emanação da personalidade, e a circunstância de envolver aspectos patrimoniais, com algumas ressalvas, de. pouca relevância, em muitos casos nem o
pouco existindo, a título de compensação material para o autor, nem por isso
lhe retira esse caráter, nem o desfigura. Existem, até mesmo, vultos literários de
grande porte que se insurgem com essa forma de materialização, não obstante
terem com ele muito se beneficiado, com os produtos de sua inteligência, caso
típico sendo o de Alexandre Herculano, a quem repugnava essa forma de remuneração espiritual, bem refletindo essa ordem de consideração o seu opúsculo Da
Propriedade Literária (Lisboa, 1851), posteriormente, com acréscimos incluídos
no vol. II, de seus Opúsculos (1873). Seu pensamento teria de ser adotado pelo
Imperador Pedro II, quando, nos últimos dias do Império, se discutia o anteprojeto de Código Civil, e que fez suas as palavras do grande historiador.
Estabeleceu Herculano um paralelo entre Camões, Leibnitz, Newton~ Kant
e modernas figuras que vivem da literatura e à sua custa, .como Koch, Balzac,
Dickens (San Tiago Dantas, mas de certa vez afrrmou que tinha horror a quem
vivia de explorar a literatura, sobretudo com aquela posição de meio-escritor, ou
não escritor de coisa nenhuma). Esqueceu Herculano de que as grandes obras,
via de regra, só muito depois da morte do autor têm o seu mérito assegurado.
Aquele conquistado em vida, mormente à custa· de antecãmaras ou compulsória,
geralmente é efêmero e inexpressivo.
No Brasil, pode-se dizer que, apesar de haver-se promulgado o Decreto n~
10.188, de 17 de fevereiro de 1889, concernente à Convençã;o de Bruxellas, de
15 de março de 1886, entre o Governo Imperial e outros Estados signatários,
quanto à permuta de documentos oficiais e publicações científicas e literárias,
não havia lei reguladora de tal assunto. PeloiDecreto n? 10.353, de 14 de setembro de 1889, mandou-se executar o ajuste entre o Império do Brasil e_ o Reino
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de Portugal, sobre a propriedade de obras literárias e artísticas, mas tudo isso
era apenas prenúncio.
Foi, não obstante, aLein? 496, de 1'! de agosto de 1896, oriunda de um
projeto apresentado por Medeiros e Albuquerque, o diploma legal que teve de
suprir lacuna há tempo notada em nosso direito positivo.
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CAPITULO XXVII
DIREITOS REAIS SOBRE A COISA ALHEIA - SERVIDÕES

Limitação do número - Quadro sistemático - Servidões prediais
Função social - Conceito - Elementos Característicos
Classificação
Terminado o estudo da propriedade, com a abordagem da propriedade dos bens imateriais, comecemos o dos direitos reais sobre a
coisa alheia. Nesse número serão abrangidos todos os direitos reais que
não podem ser assimilados ao domínio, mas que constituem emanações dele. Tem-se um direito real sobre a coisa, mas essa coisa é propriedade de outrem, de maneira que esse direito real se diz ius in re

aliena.
Pode-se dizer que os poderes correspondentes a um direito real
sobre a coisa alheia variam, mais ou menos, dentro do quadro dos poderes de uso, de gozo e de disposição, característicos do senhorio absoluto que é a propriedade. Destarte, o direito real sobre a coisa
alheia pode conferir ao seu titular o poder de usar a coisa que não
lhe pertence e, esse uso tanto pode ser um uso total como pode ser
um uso limitado, isto é, pode Ser a utilização de determinadas qualidades e de determinados cômodos da coisa. Também pode ser o poder
de gozo o que constitui o conteúdo do direito real sobre a coisa
alheia e, assim, pode o seu titular ter a faculdade de perceber os frutos de uma coisa que não lhe pertence ou, até mesmo, de captar uma
renda qualquer sobre ela, como acontece nos casos das chamadas rendas reais. E pode ser o poder de disposição: o credor pignoratício ou
o hipotecário, podem promover a alienação da coisa, desde· que se observem determinados pressupostos. Há, até mesmo, direitos reais sobre
a coisa alheia em que esses poderes aparecem combinados: o uso com o
gozo, podendo, então, o titular usar e gozar da coisa, deixando, apenas, ao proprietário uma sombra do direito. Pode-se admitir uma combinação do gozo com a disposição, quando, por exemplo, se conven315

ciona que alguém perceberá os frutos de uma coisa para pagamento
de uma dívida, podendo vendê-la também, caso até um certo prazo estes frutos não tenham sido suficientes para o reembolso.
Conforme a natureza dos poderes reconhecidos ao titular do direito real sobre a coisa alheia, vai mudando o nomem iuris do instituto
e, assim, temos servidões, usufrutos, rendas constituídas sobre imóveis,
penhores, anticreses, enfiteuses, todos aqueles direitos reais sobre a coisa alheia que o Código Civil enumera no seu art. 674.
Por enquanto, o estudo das servidões. A servidão constitui um
dos institutos mais clássicos no estudo do direito civil. A antiguidade
da sua criação é tão grande quanto a antiguidade da sua dogmática, e
o que ainda hoje se apresenta como doutrina das servidões, pouco difere, nas suas linhas estruturais, da doutrina já encontrada na lei das
XII Tábuas.
Foi, entretanto, a doutrina post-romana que, trabalhando com os
elementos encontrados nas fontes, elaborou o maior número de regras
e brocardos que se encontram nesta matéria das servidões, regras e
brocardos que, mais tarde, a ciência romanística estudou, descobrindo,
em muitos deles, meras criações dos comendadores, estranhas à pureza
do verdadeiro pensamento romano.
Note-se, desde logo, a função econômica do in'Stituto. Pode-se dizer que a servidão é um meio de que se serve o direito para corrigir
a desigualdade natural entre os prédios. Na partilha da terra, na constituição de propriedades privadas distintas, é natural que um prédio fique
melhor aquinhoado do que outro no tocante à comodidade natural;
uma tem água e, na outra, escasseia; uma tem argila, com que se pode
manter uma olaria, outra tem matas, de onde se pode extrair a lenha;
outra tem· caieiras, de onde se pode extrair cal. De modo que essa
di~tribuição desigual das riquezas naturais, criando um valor maior de
um prédio em relação aos outros, precisa ser, de algum modo, corrigida, para que os prédios mal aquinhoados possam participar também
daqueles benefícios e, para isso, é que se pensou na servidão. Com a
servidão confere-se a um prédio o direito de se aproveitar das comodidades de outro e, por isso, a servidão é, fundamentalmente, uma relação entre prédios, dos quais, um se diz prédio dominante, aquele que
aufere; serviente, aquele que presta o benefício.
Claro está que semelhante criação não é a lei que opera; são as
partes que a constituem.
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Ninguém é compelido a conceder a outro prédio parte das comodidades do seu, mas desde o momento em que um bom entendimento
se forma entre os proprietários, podem estabelecer esse direito, podem
, estabelecer a servidão, e desde que esta foi criada, um vínculo prende
os dois imóveis, um servindo ao outro, para que este último possa participar de suas comodidades.
Neste começo de estudo das servidões, a primeira preocupação
deve ser diferenciá-las, com clareza, dos institutos jurídicos que guardam com elas alguma semelhança. Em primeiro lugar, diferenciam-se as
servidões dos direitos de vizinhança. É muito simples encontrar a nota
diferencial entre estes dois institutos. No direito de vizinhança, o ônus
que recai sobre um prédio em benefício do outro, é legal, é imposto
pela própria lei. Basta que dois prédios se encontrem na situação de
fato prevista pelo legislador, para que imediatamente, um deles deva o
serviço e outro tenha o direito de auferi-lo. Assim, por exemplo,
quando um prédio está encravado e o seu proprietário precisa passar
através do outro para ganhar a via pública, tem-se aí um direito de vizinhança, e não uma servidão, por isso que o prédio atravessado está
compelido pela lei a conceder a travessia, e o mesmo ocorre naqueles
outros direitos de vizinhança que têm caráter de reciprocidade, como,
V.G., o dever de receber as águas que correm naturalmente do prédio
superior ou de suportar que o vizinho, ao erguer na linha lindeira a
sua parede, invada o prédio de meia espessura. Todos esses são ônus
legais. As servidões são ônus voluntários; é da vontade das partes que
elas resultam, de modo que se pode, perfeitamente, ter uma servidão
de passagem através de um outro prédio: basta que o prédio dominante não seja encravado, ·que tenha ele uma saída própria 'para a via públca, mas, sendo, suponha-se, uma saída incômoda, ele quer ter uma
outra mais vantajosa através do prédio do vizinho e obtém dele esta
servidão. Aí se terá uma servidão, uma servidão predial no verdadeiro
sentido do termo.
Outra situação jurídica, da qual se deverá diferençar claramente
as servidões, é aquela que muitas vezes se constitui entre dois proprietários vizinhos, na base de uma convenção, de um contrato. Pode-se,
por exemplo, contratar com alguém a exploração da mata que se encontra em um imóvel. Sendo o imóvel rico de reservas de vegetação,
faz-se este contrato, pelo qual se autoriza alguém a extrair no prédio a
lenha, e o contrato que assim se faça entre duas pessoas cria, a rigor,
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uma seiVentia em favor daquele que vai cortar a lenha, mas não há,
aí, seiVidão. Isso não importa, entretanto, que o mesmíssimo seiViço,
o mesmo corte de lenha, não possa seiVir de objeto de uma seiVidão.
Outro exemplo, antes de cuidar-se dos caracteres diferenciais: pode-se contratar com o vizinho que ele passe pelo prédio, todas as vezes em que quiser sair do seu, e este contrato que entre ambos se estabelece, embora tenha como prestação o mesmo conteúdo da seiVidão
de trânsito, não é, entretanto, uma seiVidão. Onde está a diferença entre as duas situações consideradas? Está,· apenas, no caráter real da servidão e no caráter pessoal dessa situação convencional. Quando se contrata com alguém a exploração da mata, não se está fazendo outra
coisa, senão celebrar uma locação, uma locação daquelas que se sabe
ser locação de gozo, locação para a exploração dos frutos ou dos produtos de uma coisa e que, mais comumente, se designa com o nome
de arrendamento. Esses arrendamentos, ou locações de gozo, s~o contratos que, como todo contrato, geram obrigações. Nestas obrigações
pode haver implemento e inadimplemento; pode haver rescisão, pode
haver toda aquela série de meios através dos quais um devedor se exonera dos seus deveres jurídicos para com o credor, enquanto que, na
seiVidão, nasce um direito real, sobre o qual a vontade do proprietário
do prédio seiViente é incompetente; nada pode ele fazer para se opor
ao e·xercício da seiVidão, enquanto que, se ele é um simples devedor
ex contractu, pode, a qualquer tempo, recusar a prestação e tomar-se
inadimplente, exonerando-se dos deveres mediante uma prestação em
perdas e danos, caso que jamais sucede nas servidões. Se se contrata
uma passagem pelo prédio vizinho e o vizinho, depois, faz ver que não
consente nessa passagem, ao se dar com o credor, que lhe resta? Mover uma ação para cobrar perdas e danos, mas se se adquire uma servidão de passagem e o vizinho, depois, declara que a ela se opõe, ao titular da seiVidão, que lhe cabe?
interdito possessório para atravessar
o prédio, mantendo-se o direito real que se está exercendo, e se é o
próprio direito que é negado, cabe a ação confessória para fazer valer
a seiVidão, para que ele a reconheça e,· por conseguinte, a possa exercer o titular.
Outro aspecto ainda, que se terá de melhor compreender, à medida que se aprofundarem os critérios da seiVidão, exprime com clareza
esse caráter real, esta realidade do instituto, como, por exemplo, este
de que a seiVidão acompanha o prédio, tanto o prédio serviente como
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o dominante, tomando-se uma parte integrante deles. Como uma comodidade jurídica, por isso mesmo, não pode ser separada do prédio,
enquanto que os contratos e as obrigações que dela nascem são trasferidos livremente.
Conhecido bem o que diferencia as servidões dos contratos e as
servidões dos direitos de vizinhança, vejam-se, agora, o estudo das características gerais das servidões, enumerando-se as mais importantes e
mais conhecidas. Note-se que as servidões mais antigas, aquelas que
vêm dos primórdios do direito romano, são as servidões de trânsito e
de aqueduto.
As servidões de trânsito, designadas nas fontes com três palavras,
iter, via, actus, estão, como se vê, inteiramente ligadas à agricultura e
o mesmo se deve dizer do aquaeductus.
Estes institutos já foram considerados como direito de vizinhança, mas podem também constituir servidão todas as vezes em que não
houverem os pressupostos do direito de vizinhança, c em que, portanto, só a vontade das partes se decidir no seu estabelecimento.
Inter, via, actus, são três palavras que exprimem três graus de intesidade na servidão de trânsito. Discutem um pouco, os romanistas,
sobre o verdadeiro sentido destas palavras, mas, parece certo, que iter
é o trânsito a pé; via é o trânsito com gado ou com carruagem, e actus, o trânsito das duas maneiras. Aquaeductus, como a palavra está
indicando, é a canalização da água através de um prédio, ou para abastecer ou para esgotar o prédio dominante.
São essas as servidões mais antigas, às quais o Direito Romano
depois acrescentou muitas outras: algumas adequadas à vida rural e outras adequadas à via urbana, sobretudo depois que Roma sofreu a sua
primeira destruição pelos gauleses, quando teve que ser reconstruída
apressadamente. A necessidade de encostar as casas umas nas outras, o
desaparecimento do antigo ambitus, que cercava os imóveis, fez com
que aumentassem o número das serventias recíprocas dos edifícios e,
assim, surgiram muitas servidões, apesar dos romanos serem partidários
de um numerus clausus, quer dizer, um número taxativamente fixado
pelas fontes, ao contrário do que sucede no nosso direito moderno,
em que não se enumeram as servidões. A liberdade de inventar servidões ficará assegurada aos interessados, desde que elas se criem ajustadas aos princípios gerais que dentro em pouco serão estudados.
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Mas, então, em vez de um número taxativo de servidões, hoje se
tem um número ilimitado, o que não impede que haja algumas servidões mais típicas, mais freqüentes, tal como sucede na taxinomia dos
contratos.
Vejam-se, portanto, quais são essas servidões mais freqüentes que,
via de regra, se designam com as expressões romanas originárias. Comece-se pela servidão de trânsito. Já se sabe que a servidão de trânsito
difere do direito de vizinhança para claramente distingui-las: servidão
de passagem, para indicar a servidão, e passagem forçada, para indicar
o direito de vizinhança, pois é o fato da obrigatoriedade que caracteriza este direito.
As servidões de água são muito numerosas e variam conforme o
serviço que o prédio serviente presta ao dominante. Além do aquaeductus, da canalização de água através do prédio serviente, temos, por
exemplo, a servidão que os latinos chamavam aquare, que nada mais é
do que a servidão de ir buscar água no prédio e, se se trata de tirar
continuamente a água de um prédio, a servidão se chamava aquae
haustus, para diferençar do aquaeductus. Também pode suceder que
não se tenha o direito de ir tirar a água no prédio vizinho, mas que
se possa levar o gado para se abeberar nos bebedouros do vizinho e,
então, temos a servidão que se chamava pecoris ad aquam ad pulsus, a
servidão de levar o gado à água e que é uma servidão ainda importante na vida rural de hoje. Outra servidão ligada à vida rural, é a servidão pascendi, a servidão de pastagem, que autoriza alguém, como proprietário do prédio dominante, a por o gado nas invernadas do vizinho
e a mantê-lo lá durante certa época convencionada na constituição da
servidão.
Além dessas, têm-se as muitas servidões relacionadas com as explorações das riquezas naturais dos imóveis. Assim, se um imóvel tem
uma caieira, da qual se tira cal, estabelece-se para isso a servidão caleis coquendae. Se há certa mata da qual se tira a lenha, tem-se, então,
a servidão silvae cedendae. Se é um depósito de argila, de que se retira a matéria prima para a olaria, tem-se a servidão cretae eximendae,
de tirar barro. Se é areia que se pode retirar para utilizar na construção, tem-se a servidão arenae fodiendae.
Na vida urbana, as servidões ainda são mais numerosas e estão
todas elas relacionadas com a construção. Comece-se considerando a
servidão de luz, luminis, que é a servidão que o autoriza a abrir uma
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janela, para, por ela, receber luz do vizinho. Sabe-se que é possível
abrir a janela, observadas as distâncias legais estatuídas na regulamentação da vizinhança e, para isso, não se precisa de nenhuma servidão; se,
porém, se quer abrir uma janela sem observância da distância legal, de
menos de um metro e meio do prédio vizinho, então, só se poderá fazer se, previamente, obtiver-se uma servidão de luz, luminis, pela qual
se fica autorizado a abrir o vão. Pode, porém, ir mais longe a preservação do direito de receber luz do prédio vizinho, por isso que se pode impor a ele o dever de não plantar árvores, etc, para que não tolha a
iluminação vinda por aquela janela e, então, não basta a servidão luminis, impondo-se ao vizinho a servidão ne luminibus officiatur, para que
não tape a luz. E se, em vez de luz, o que se quer é o gozo de um
panorama através do prédio vizinho, então, a servidão pela qual o vizinho se compromete a jamais estouvar aquela vista, se chamará ne prospectui officiatur, a servidão para que não se tire o prospecto, a vista,
a paisagem.
Outras servidões: a non aedificandi, pela qual o vizinho se compromete a não construir, a manter o seu prédio sem edifícios ou, então, a mantê-lo sem edifício numa determinada parte da sua superfície; compromete-se, por exemplo, a não edificar nos primeiros dez metros de profundidade do lote e, aí, tem-se um caso de servidão non
aedificandi. Pode acontecer que ele se comprometa, não a deixar de
edificar, mas a não ultrapassar uma determinada altura, por exemplo, a
não ter mais de seis metros de altura as suas construções e, então, se
tem a servidão altius non tollendi.
Além dessas, pode ter uma servidão proiiciendi, que é a que nos
autoriza a erguer uma varanda sobre o prédio do vizinho, por exemplo, ou a stillicidii, pela qual se podem lançar as águas do telhado sobre o imóvel ao lado; e também se pode lançar a água através do prédio do vizinho, é o esgoto, e, nesse caso, tem-se a servidão cloacae, e
assim por diante.
O número de servidões é teoricamente infinito, embora na prática sejam estas 1que enumeramos, as que prestam reáis serviços aos proprietários.
Quais os caracteres gerais das servidões? É muito importante a fixação destes caracteres, porque a eles se deve adstringir quando se tiver de cogitar da criação de servidões novas e, além disso, eles muito
esclarecem sobre as peculiaridades deste instituto.
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O primeiro, o mais importante deles, é a predialidade. A servidão
é essencialmente predial. Com isso não se pretende, apenas, dizer que
a servidão recai necessariamente sobre um prédio, pretende-se também
dizer que ela necessariamente beneficia outro; ninguém pode ter uma
servidão, ser titular de uma servidão, se não indica, imediatamente,
qual o prédio que, como dominante, desfruta essa servidão.
Assim, se se possui um imóvel e alguém propõe a aquisição de
uma servidão de trânsito, deve-se indagar sobre o prédio que será favorecido. É porque esta servidão não pode ser dada em favor de uma
pessoa.
É um prédio que a desfruta e isso está intimamente ligado àquela função econômica das servidões, para que foi chamada a nossa atenção logo de início, que é a de corrigir as deficiências naturais de um
prédio, fazendo-o participar das comodidades de outros. Portanto, não
há servidão de uma pessoa sobre um prédio; é sempre de um prédio
sobre o outro e, daí, decorrem importantes conseqüências jurídicas. A
primeira, é que a servidão acompanha o prédio, caminha com ele, é
ambulatória. Se o proprietário do prédio serviente o aliena, o dominante tem o seu direito transmitido pela existência da servidão; se o titular do prédio dominante o aliena, o adquirente se beneficia também
daquela servidão que o titular anterior adquirira.
A servidão passa com o imóvel, como se fosse uma parte dele,
como se fosse uma das suas comodidades ou um dos seus incômodos,
conforme se coloque alguém do ponto de vista do dominante ou do
serviente. E tão íntima é esta aderência, que não se pode separar do
prédio a servidão. Ninguém pode alienar a servidão. Não pode, o dono
de um prédio beneficiado por uma servidão, cedê-lo ao proprietário de
um outro prédio; por exemplo, se se tem aqueduto sobre o prédio do
vizinho, não se pode dirigir a um terceiro e dizer que vende o seu
aqueduto; o que se pode é, através de uma negociação muito mais
complexa, entrar em acordo com o proprietário serviente e extinguir o
seu aqueduto, e este proprietário do prédio serviente, então, constituir
um aqueduto com aquele terceiro, mas de alienação, de transferência
de um proprietário dominante para outrem, jamais se pode cogitar.
Note-se, entretanto, que isto é uma questão que pode dar lugar
a dúvidas e, freqüentemente, gera confusão doutrinária.
Uma das servidões mais usadas no nosso tempo é a de electroduto. As companhias produtoras e distribuidoras de energia elétrica preci-
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sam atravessar, com seus cabos de alta ou de baixa tensão, imóveis
que não lhes pertencem.
Via de regra, estabelecem-se servidões, ou por um entendimento
com os proprietários ou valendo-se da faculdade que têm de desapropriar. Qual é o prédio dominante desta servidão? Esta questão é delicada, porque, em se aplicando por analogia o esquema de servidão de
aqueduto, ter-se-ia a impressão de que os prédios dominantes eram
aqueles que recebiam a energia elétrica, para os quais ela vem através
dos terrenos atravessados, mas isso não é verdade.
No interesse de quem se estabelece esta servidão?
No interesse da companhia que explora e vende a energia elétrica. A servidão, na verdade, é feita para beneficiar esta exploração e
deve-se, portanto, entender que o prédio dominante é aquele de onde
parte o fio transmissor, via de regra, aquele onde se acha situada a
queda d'água de onde a companhia exploradora retira a energia elétrica que vai transmitir. Aquele é o prédio dominante; os outros são os
prédios servientes. Infelizmente, talvez se tenha, muitas vezes, oportunidade de ver-se escrituras de servidões em que o prédio dominante
não está individuado por causa dessa natureza peculiar.
O segundo requisito essencial às servidões é a vizinhança. Só há
servidões entre prédios vizinhos. Mas, note-se, a vizinhança há de ser
entendida com muita elasticidade; quase que se podia dispensar este
requisito, porque, desde o momento em que dois prédios guardem entre si uma proximi4ade tal que, entre eles, se pode estabelecer utilmente uma serventia, a vizinhança está provada, pouco importando que
entre o dominante e o serviente medeie um quilômetro; se há possibilidade de ser prestado, entre eles, um serviço recíproco, deve-se entender que são vizinhos para o fim de estabelecimento de servidão.
O terceiro requisito é a utilidade perene. Não se pode, por
exemplo, dar como servidão a colheita das flores de um jardim, ainda
mesmo a dos frutos pendentes numa lavoura orfanizada, porque, aí, o
caráter efêmero do serviço destoa da perpetuidade da servidão; destoa
deste caráter real, indefinido, que ela tem. Na verdade, o que aí se teria, sob a forma de uma servidão, nada mais era do que a alienação
pura e simples de· alguns frutos pendentes que estavam sendo oferecidos a outro proprietário. Note-se que toda esta questão da utilidade
parece estar ligada a uma discussão muito acesa entre os romanistas.
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Uma corrente moderna, muito rigorosa, tem mostrado que os romanos .não exigiam u.ma coisa perpétua nas servidões, mas é inegável
que, tanto eles como nós, no dheito QlOderno, exigimos uma perpetuidade, que se pode considerar relativa.
Assim, se se tem uma pedreira, a exploração dessa pedreira pode
ser objeto de servidão, embora não possa pretender que a pedreira seja
eterna, mas como a sua exploração apresenta uma duração de certo
modo ilimitada, concorda-se em que ela seja objeto de um tal tipo de
sujeição. Os romanos t!illlbém não admitiam que as servidões tivessem
o escopo de mera amenidade; faziam questão da utilidade. Não se
tem, hoje, motivo para excluir a amenidade, ao contrário, deve-se aceitá-la como uma das utilidades que- o prédio apresenta. O exemplo clássico que se dá com a amenidade, o de que não se pode instituir a servidão de passear no prédio vizinho, não colhe e não cabe, porque ele
fere o outro requisito da servidão, o da predialidade. Passear nunca será um serviço ao prédio dominante, de modo que não há predialidade
no estabelecimento de um tal serviço.
O quarto requisito da servidão é que o dever jurídico imposto
ao proprietário do prédio serviente consista numa tolerância ou numa
abstinência. Não pode consistir, num facere. Servitus non faciendo

consistere neguit.
Este velho brocardo que, já se viu, não se aplica aos direitos
reais em geral, parece, entretanto, pertinente à doutrina das servidões,
por isso que se faz questão de que o proprietário do prédio dominante possa, sempre, exercer por suas próprias ações a servidão, e isto se
tornaria impossível se a servidão fosse alguma coisa que dependesse de
um facere do proprietário serviente. Assim, se o proprietário do prédio
serviente recusa passagem a que tem direito competente e, então, poderá atravessar o prédio serviente, mas, se a servidão fosse contra o
próprio dono do prédio, a quem incumbisse a tarefa de trazer a passagem até o prédio dominante, já não se vê como seria possível obter isto. Não se teria outro remédio, senão apelar para as perdas e danos.
De sorte que a regra se justifica para as servidões melhor do que se
justifica para os direitos reais em geral, sem, entretanto, dar-se a ela
um rigor excessivo ou ser muito exigente nas suas aplicações.
Os próprios romanos admitiam ao menos uma servidão que consiste num facere: era a servidão oneris ferendi, servidão de suportar peso, pela qual o prédio serviente estava obrigado a fazer obras para dar
apoio ao prédio dominante.
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O quinto requisito é que os proprietários dominantes e servientes
sejam distintos. Não há servidão de um prédio para outro, quando pertencem ao mesmo proprietário. Nemini rem suam servit e, de fato, todas as vezes em que alguém se torna proprietário de dois prédios, um
dos quais é dominante do outro, a servidão se extingue pela confusão.
Pouco importa que se restabeleçam as propriedades, novamente, a seguir.
Finalmente o sexto requisito. Note-se que a servidão é indivisível.
Se o prédio dominante se loteia, se divide em dois, três, quatro
fragmentos, a servidão não se parte entre eles., O .que sucede é que os
quatro prédios, por exemplo, que foram extraídos do primeiro, tornam-se todos os quatro dominantes e, a favor de cada um deles, é íntegra a servidão, somente, note-se, não sendo possível agravar a situação do serviente. Se se estabelece, suponha-se, numa servidão silvae cedendae, que o prédio dominante pode fazer lenha, dia sim, dia não,
no prédio serviente, e de cada vez levar um carro, os quatro dominantes devem se acomodar, de modo que, cada um deles leve uma fração,
de tal sorte que a soma seja um carro, mas cada um deles é titular de
uma servidão autônoma; não existe entre eles condomínio na servidão.
O mesmo se deve notar quanto ao prédio serviente, quando o mesmo
tipo de divisão ocorrer em relação a este: cada uma das partes em que
ele se divide sofre a servidão.
Cumpre encerrar o assunto, estudando as classificações das servidões. Muitos critérios se propõem para agrupar as servidões, a fim de
formarem elas grupos homogêneos. E é até muito útil, muito necessário, formar esses grupos, pois· o seu tratamento jurídico viria de acordo com as características do agrupamento.
Não assume tanta importância a tradicional classificação das servidões em rústicas e urbanas. Rústicas as que não inc 1dem sobre prédios
edificados. Já é importante a classificação, em afirmativas e negativas,
que se baseia na natureza do dever jurídico que recai sobre o proprietário do prédio serviente. Já se sabe que esse dever jurídico não pode
consistir num facere. Então; em que pode consistir? Recorra-se aos
conhecimentos sobre o direito subjetivo, sobre os deveres jurídicos em
geral. A servidão é, para o proprietário dominante, um direito subjetivo; para o proprietário servi·~nte, um dever jurídico correspondente, e
esse dever jurídico não pode consistir num facere; ela há de consistir,
numa tolerância, ou numa abstinência. Numa tolerância, quando o pro-
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prietário do prédio dominante não pode fazer coisa alguma no serviente, mas o proprietário do prédio serviente está obrigado a se abster de
algo que, como proprietário, podia fazer.
Se o que há é simples dever de tolerância, a servidão se diz afirmativa, porque o proprietário do prédio dominante pode fazer determinada coisa no serviente; se o dever é de abstinência, a servidão se
diz negativa. Quanto às servidões afirmativas em que há tolerância, temos o aquaeductus, a pecoris. ad aquam ad pulsus, a stillicidii, a luminis, a oneris ferendi e outras. Agora, quanto às negativas, ponham-se
logo, a ne luminibus officiatur, pois que, aqui, é o vizinho que deve
se abster de qualquer ato que possa retirar a luz; a altius non tollendi, etc.
Outra classificação das servidões é em contínuas e descontínuas.
Contínuas são aquelas cujo exercício não sofre solução de continuidade; descontínuas são aquelas cujo exercício é intermitente. A passagem é uma servidão descontínua, porque não está o titular permanentemente passando pelo prédio serviente; passa-se de vez em quando. O
aquaeductus é contínuo, e entre as servidões contínuas devem-se incluir a altius non tollendi, a ne luminibus officiiltur, etc. Entre as descontínuas, a arenae fodiendae, a silvae cedendae, etc.
Outra classificação: aparentes e não aparentes. Aparentes são as
servidões que, pelo simples fato de observar os prédios, se denotam. E
não aparentes são aquelas que não deixam nenhum sinal de sua existência. Aparentes são aquaeductus, a luminis, a oneris ferendi. Não aparentes são a altius non tollendi, a ne prospsctui officiiltur, arenae fodiendae, etc.
Há casos duvidosos, quer dizer, casos em que pode ser aparente
ou não aparente a servidão e, desde logo, o primeiro deles é a servidão viil. Caso há em que o caminho concedido está traçado e se vê,
pelas porteiras existentes, pelo rumo claramente traçado no solo, que
existe uma servidão, mas, também, pode ser que não exista, pode ser
que o vizinho entre no prédio de outrem, sem que caminho algum
exista. Tudo isto se passa de um modo permanente e devidamente adquirido.
Na dúvida, a servidão será considerada não aparente, por isso que
o grande interesse desta classificação é que não se pode admitir usucapião para as servidões não aparentes.
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CAPITUI.D XXVIII
CONSTITUIÇÃO E EXTINÇÃO DAS SERVIDÕES PREDIAIS
AÇÕES QUE AS PROTEGEM

As servidões prediais são bens imóveis, como tais defmidas pelo
Código Civil, no seu art. 44, alínea 1~.
Na sua conceituação primitiva, no Direito Romano pré-clássico,
elas se designavam até com a expressão iura praediorum e estavam incluídas entre as res mancipi, como tudo aquilo que constituía o aparato técnico da vida agrícola primitiva.
Daí resulta que as servidões estão sujeitas ao regime imobiliário e
que, portanto, a sua constituição, como a sua extinção, dependem
fundamentalmente do registro de imóveis, das inscrições e transcrições
que ali se fazem do ato jurídico pelo qual se pretende criar ou extinguir direito sobre imóveis.
Pode-se dizer que os modos de constituir as servidões são principalmente dois. O I<? é a inscrição ou transcrição no registro de imóveis, do título constitutivo da servidão; o 2<? é o usucapião, cuja sentença declaratória está, também, sujeita a esse registro com as fmalidades já conhecidas.
Comece-se pela inscrição ou transcrição no registro de imóveis
que se acha determinada na lei de registro público, Dec. n'? 4.857, de
9 de novembro de 1939, art. 178.145
145. A partir de 1? de julho de 1976, foi esse regulamento, com os demais
dispositivos legais dele complementares, revogado, entrando. em vigor as disposições sobre os Registros Públicos aprovadas pela Lei n9 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, já citada, que, aliás, condensou, por assim dizer, anterior lei de registros públicos ainda não em vigor, até então. Nessa nova lei o assunto é regido
pelo art. 167, Inciso I, n? 6, e não se distingue mais os casos de inscrição dos
de transcrição, a ambos referindo-se, simplesmente, como registro.
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9 título que se leva a registro pode variar, pode ser e, via de regra o é, um contrato; um contrato pelo qual dois proprietários, um,
proprietário do prédio serviente, outro, proprietário do dominante,
convencionam a criação da servidão, determinando a sujeição a que fica vinculado um prédio ao proveito que se estabelece para o outro,
dando, via de regra, limites precisos à serventia e estipulando, ainda, se
é a título gratuito ou oneroso. Pode ser a título oneroso, pagando o
proprietário do prédio dominante ao do prédio serviente, um preço
pela vantagem que adquire. E pode ser a título gratuito: a servidão
pode ser estabelecida DONATíONIS CAUSA, como pode ser estabelecida com qualquer outro fundamento, com que, de ordinário, circulam
os bens. Note-se, desde logo, que o testamento também é um ato jurídico pelo qual pode uma servidão ser instituída.
Ao testar, o proprietário de um imóvel constitui sobre ele uma
servidão em proveito de outro prédio; geralmente, o testador lança mão
deste expediente, quando do seu patrimônio vai deixar um imóvel para
uma pessoa e um outro imóvel para outra pessoa. Então, a fim de
acertar melhor os cômodos recíprocos, o testador cria a servidão, que
é, assim, constituída com o testamento, mas que passa também pelo
registro de imóveis, quando o formal da partilha, a adjudicação hereditária do bem, for devidamente transcrito como manda a lei de registro
público.
O art. 178, há pouco citado, fala da inscrição das servidões não
aparentes e da transcrição de todas as demais. Isso porque o Código
Civil determina que para as servidões não aparentes, a inscrição em registro de imóveis é o único meio idôneo de constituição, enquanto
que no caso das outras servidões, outros meios de constituição também se reconhecem, os quais, entretanto, não dispensam a transcrição
do título no registro de imóveis, obtendo-se a partir desse momento, quando se trata de constituição por ato inter vivos, os efeitos propriamente
reais da servidão. Quando as servidões são adjudicadas em juízo divisório, a
sentença que pôs termo à indivisão deve ser também transcrita no registro de imóveis, e a partir desse momento é que o direito adquire a
necessária segurança. O mesmo ocorre no caso das cartas de arrematação e, de um modo geral, pode-se dizer, em todos aqueles atos que se
sujeitam a registro para efeito de transmitir domínio e que, também,
se sujeitam a registro para efeito de criar servidões.
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O segundo modo pelo qual as servidões se constituem, é o usucapião. Não há diferença entre a doutrina do usucapião para a conquista da propriedade e. a do usucapião para a simples criação da servidão. Também aí se distingue o usucapião ordinário do extraordinário; o ordinário sujeito ao prazo de dez anos, entre presentes, e de
quinze anos, entre ausentes, e o extraordinário ao prazo de vinte
anos.146 Para o usucapião ordinário exigem-se os requisitos da posse de
boa fé e do justo título; para o extraordinário, dispensa-se a investigação desses requisitos, contentando-se com os das qualidades objetivas
da posse. Os requisitos são os mesmos, idênticos. Também aí cabem as
mesmas normas sobre a suspensão ou interrupção dos prazos.
Note-se que, consumado o usucapião, através do qual se pretende
ter adquirido uma servidão, está-se, também, obrigado a propor a competente ação declaratória, para que uma sentença judicial proclame a
ocorrência do usucapião e essa sentença declaratória seja transcrita no
registro de imóveisl para a segurança do direito do seu titular, embora,
como se saiba, não seja, no caso, essa transcrição que cria o direito; o
direito foi criado pelo fato de se conservar o usucapião. A transcrição
é feita, apenas, para que o titular possa dispor futuramente do seu direito e, portanto, deve-se dizer que é indispensável ao pleno aperfeiçoamento do processo que aí vem terminar.
O usucapião não se aplica às servidões não aparentes; é fácil compreender a razão. As servidões não aparentes não se diferenciam, no
seu modo de exercício, de um estado de fato criado 'Pela simples vontade livre do proprietário, e o exemplo do prédio ao lado do nosso,
que se vê com um só pavimento, e não se sabe se assim está porque o
deseja o seu proprietário ou porque está sujeito a uma servidão altius
non tollendi, esclarece a questão.
Não se tendo meio algum de diferençar uma situação da outra,
não se poderá admitir que o decurso do tempo opere o usucapião,
nem se pode configurar nada que reúna aquelas características lesivas
do direito, que se sabe sempre indispensáveis para que comecem a
fluir os efeitos prescricionais.
A esses dois modos clássicos de constituição das servidões, a inscrição ou transcrição no registro de imóveis e o usucapião, discutem
146. Valem aqui, quanto à alteração dos prazos, as mesmas observações já feitas ao ensejo do estudo do usucapião na aquisição do domínio imobiliário.
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os autores se se devem ou não acrescentar um terceiro: a destinação
do proprietário ou do pater familias, conforme uma locução de sabor
mais antigo, usada em outras legislações.
O Código Civil não cogitou, direta ou indiretamente, deste modo
de constituição da servidão, e o seu silêncio tem sido interpretado pelos autores em ambos os sentidos. Há os que pensam, como Clóvis
Bevilaqua, que a destinação do proprietário é inadmissível no nosso direito civil; há os que, pelo contrário, pensam que ela é perfeitamente compatível com as disposições do Código, estando nesta posição Philadelpho Azevedo e Olltros.
O problema coloca-se deste modo: muitas vezes, um proprietário
tem em seu patrimônio dois imóveis vizinhos e, durante o tempo em
que os tem reunidos debaixo de seu domínio, estabelece verdadeira interdependência entre um e outro, o que constitui fisicamente uma verdadeira servidão. Um dos imóveis, por exemplo, retira do outro a água
de que precisa ou, então, um deles serve-se do outro como passagem
para atingir um logradouro ou qualquer lugar para o qual lhe convenha ter saída. Não há servidão, por isso que nemini res sua servit,
mas há, indubitavelmente, uma sujeição material e, diga-se, um estado
de fato que poderia assumir a dignidade de servidão se diferentes fossem os proprietários e se houvesse estabelecido um dos meios quaisquer aquisitivos desse direito. Mais tarde, esse proprietário aliena um
dos imóveis ou, mesmo, aliena ambos, mas a diferentes pessoas e, no
ato de alienação, nada se dispõe a respeito daquela servidão. Se se dispuser tollitur quaestio, isto é, se houver cláusula a tal respeito, tem-se
ali, exatamente, o título convencional que, levado a registro de imóveis, constitui a servidão. O problema, portanto, só se coloca quando,
nas alienações, o proprietário é omisso a respeito daquela serventia, ou
melhor quando ele não insere a cláusula que já vem nas escrituras, por
uma fluência própria da linguagem tabelioa, livre de qualquer ânus, isso que parece indicar que não existe a servidão ou que foi desejada
expressamente a sua exclusão. Aí é que se pergunta se, alienado um
dos imóveis sem se fazer referência à existência da servidão, pode-se
admitir que ela exista e que, portanto, o prédio colocado na posição
de serviente deve, daqui por diante, sofrê-la, e o colocado na posição
de dominante, auferi-la, independentemente de usucapião ou de um título que possa ser levado a registro de imóveis.
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Esse é o problema. Respondem os partidários da destinação do
proprietário que, neste caso, deve-se admitir que exista a servidão, porque o proprietário, o pai de família, criou entre os dois prédios a
destinação que está patente fisicamente e que, por assim dizer, se incorporou às qualidades dos dois imóveis.
Respondem os adversários da existência desse meio constitutivo
que neste caso, não há título que se possa transcrever, e não há, tampouco, usucapião, porque, então, se teria um usucapião instantâneo,
que se forma ipso facto com a transferência da coisa para o patrimônio de um outro proprietário.
A servidão por destinação do pai de família é admitida em inúmeras legislações e, de um modo geral, os autores têm para com ela
boa vontade; mesmo os que não a aceitam em nosso direito civil, sente-se que lamentam não a aceitar porque, via de regra, ela corresponde a uma situação justa, a uma-verdadeira disposição própria dos prédios, e a omissão da criação da servidão contraria certo estado de fato
que as partes já conhecem e que, portanto, aceitavam no momento da
translação do domínio.
Os principais argumentos oferecidos contra este modo de constituição das servidões são: o primeiro é o de que a regra que se encontra formulada no Código Civil, art. 696, dispõe que a servidão não se
presume. O segundo consiste na afirmação de que a servidão exige, necessariamente, dois donos, nemini res sua servit, e para admitir-se a
destinação do proprietário, se teria de conceber que a servidão foi
criada num momento em que as duas coisas estavam reunidas num só
patrimônio. O terceiro argumento baseia-se no numerus c/ausus de direitos reais.
Admitindo que os direitos reais existem em número limitado, que
são aqueles que a lei criou e que a doutrina não lhes pode acrescentar
outros exemplares, insurgem-se os autores contra a servidão por destinação do proprietário, que parece infringir este princípio dogmático.
Contra todos esses argumentos, os partidários da servidão por destinação do proprietário movem objeções mais ou menos procedentes.
Contra o argumento de que a servidão não se pode estabelecer, quando a coisa tem um único proprietário, notam eles que o momento em
que se entende que a servidão foi criada, não é o momento em que as
duas coisas estavam reunidas nas mãos de um só dono, mas, precisamente, o momento em que essa unidade se desfez pela alienação de um dos
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prédios ou de ambos. Até aquele momento, a sujeição recíproca dos
imóveis já existia, do ponto de vista físico, material, e passa a existir
do ponto-de-vista jurídico do momento em que se rompe a unidade
de titular, de sorte que o momento constitutivo, o momento que se
pode chamar de destinação do pai de família, não cai sob a censura
da regra remini res sua servit.
Contra o argumento da pretendida taxatividade do número de direitos reais, sustenta-se, sem dúvida, vantajosamente, que nem precisam tomar partido nesta questão fundamental para afastar, no caso em
exame, a incidência do argumento. De fato, não se trata de criar um
novo direito real; o número de direitos reais não se acresce se admitirse a destinação do pai de famt1ia, porque o direito real é a servidão e
esta existe devidamente criada e conceituada pela lei civil; o modo de
constituição desse direito é que está em causa. A servidão por destinação do pai de famt1ia não é um novo direito real, assim como a servidão adquirida por usucapião; são modos de adquirir o direitt• real e,
por conseguinte, assim também escapam à censura deste problema.
O primeiro argumento é, talvez, o mais difícil de 1elidir.
Philadelpho Azevedo sustenta que, no caso, não há presunção.
Quando se admite a servidão por destinação do proprietário, não se está admitindo um caso em que se presume a servidão. Diz ele que a
servidão tem que ser provada; neste caso, tem de ser provada, tanto
quanto, quando ela se constitui por qualquer outro modo conhecido
do direito; apenas a prova é de outro gênero e, em vez de ser uma
prova documental, como quando se evoca o título levado a registro
de imóveis, é uma prova indiciária, uma prova que resulta dos indícios
materiais, nos quais se tem a destinação do proprietário tão claramente
quanto se lê num título a vontade das partes de constituir o ônus
real. Portanto, diz ele que não se trata de presumir a servidão: trata-se
de próvá-la; de prová-la com indícios e, daí, defluir a regra de que a
servidão por destinação do proprietário há de ser contínua e aparente.
Se a servidão for descontínua ou não aparente, já não conseguirá demonstrar a vontade do proprietário, porque a não aparente não se
percebe, e a descontínua, facilmente se confunde com os atos de mera
tolerância, e os atos de mera tolerância não poderão conduzir à prova
de que o proprietário, realmente, tinha destinado os prédios, reciprocamente, a se servirem, tomando a forma de uma servidão.
A esta objeção pode-se, por sua vez, replicar que quando se pre-.
tende excluir a presunção de um determinado instituto jurídico, o que
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se quer excluir é esta prova indiciária, porque ninguém cogitaria de
presunção num caso em que não existisse indício algum de uma situação jurídica determinada. De modo que, dizer-se que nesse caso não
se trata de presunção porque há indícios, é um argumento que prova
demais, porque em todos aqueles casos onde se admite ou se deixa de
admitir presunção, a idéia desta gira sempre em tomo de indícios, isto
é, de sinais materiais através dos quais se procura captar a existência
de uma situação jurídica determinada.
Pode-se, também, treplicar a este argumento, atendendo que, em
matéria de indícios, há graus, e que são mais ou menos contestáveis
para que haja ou não a existência de uma presunção.
São questões que, indubitavelmente, apresentam um grande interesse; são freqüentes na vida jurídica.
Veja-se, agora, o exercício das servidões. O exercício das servidões deve-se fazer civiliter. Deve, aquele que exerce uma servidão, ser
moderado e adequado nos seus atos de exercício, de modo que reduza
ao mínimo possível, dentro de suas conveniências normais, o ônus que
impõe ao prédio serviente.
Há limites dentro dos quais as servidões devem ser exercidas.
Em primeiro lugar, deve-se considerar a intensidade com que o proprietário do prédio dominante usa, desfruta do seu direito. Em segundo lugar, deve-se considerar um aspecto fundamental ao exercício das
servidões, que são as obras auxiliares, complementares da servidão ou
relacionadas com a sua conservação ou, diretamente, com o seu uso, o
que se chama, geralmente, adminicula servitutis.
Quanto ao exercício, em primeiro lugar, deve estar limitado às
necessidades do prédio dominante. Não se pode, quando se tem sobre
o imóvel vizinho uma servidão silvae cedendae, cortar mais lenha do
que se necessita, para vendê-la a terceiros. Não se pode tirar mais pedra, ou mais areia, ou mais água com o fim de fornecê-la a outra pessoa ou com o de desperdiçá-la. As necessidades do prédio dominante
marcam o teto deste direito real: mais alto do que as suas necessidades não pode ir o titular do prédio dominante. Também este não pode
exercer a servidão se.não de acordo com o fim para que ela foi constituída. Algumas vezes, esse fun decorre da própria necessidade da servidão, como por exemplo, quando a servidão é oneris ferendi, para suportar peso de construção e, então já se sabe, pela própria necessidade da servidão, qual é o fim a que ela se destina; outras vezes, o fun
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pode não estar cieclarado na própria natureza da servidão, mas as partes o enunciam ou no ato constitutivo que celebram ou, então no
uso, através de cuja duração se constitui o usucapião. É o caso, por
exemplo, da servidão de ir buscar água, que pode ter uma fmalidade, ·
suponha-se, puramente agrícola, não sendo obrigatório que seja assim,·
pois pode ela ter uma finalidade maior como a de se destinar ao fornecimento de água para a indústria, etc., e pode, por outro lado, ter
uma simples finalidade de consumo humano. Neste caso, se esse fun
está declarado no ato constitutivo, marca, também, o limite dentro do
qual a servidão pode ser exercida, não se podendo dele alargar.
Dentro do fim estabelecido pode, entretanto, a servidão sofrer
um alargamento, desde que as necessidades do prédio dominante o exi- .
jam. Aqui está um ponto em que a lei civil abre passagem a essas necessidades públicas de incrementar as condições de produção da vida·
econômica, permitindo a uma propriedade conceder, dentro das necessidades maiores manifestadas por outra, que se estabeleça, suponha-se,
uma servidão de água para fmalidades agrícolas extremamente secundárias, porque, imagine-se, é uma fazenda de lavoura pouco exigente em
matéria de água, mas depois, transformada a fazenda numa outra lavoura e ampliadas as necessidades de consumo, ainda mesmo que do
ato constitutivo da servidão se houvesse traçado um teto ao direito
que assim se estabeleceu, pode-se obter, agora, a sua ampliação.
É necessário, apenas, primeiro, que essa ampliação não cause,
ao proprietário do prédio serviente, um dano inadmissível; segundo,
que o proprietário do prédio dominante indenize o proprietário do
prédio serviente pela expansão assim imposta, e eis aí uma norma jurídica que se funda naquela doutrina que se estudou a propósito da
vizinhança: diante da necessidade de incrementar uma atividade econômica, impõe-se a um proprietário um ônus maior do que aquele que
estava obrigado a suportar, e se dá a esta imposição um caráter ex- •
propriativo, mandando que se lhe componha uma indenização, o que é
perfeitamente semelhante ao vizinho que é obrigado a suportar os
incômodos de uma fábrica e que, pela tolerância deste incômodo, recebe da fábrica uma indenização. O artigo em causa é o 746 do Código Civil:
Também se admite que o proprietário do prédio serviente
remova uma servidão, de um lugar para outro, desde que isto não traga prejuízo ao proprietário do prédio dominante e melhore as condições do serviente.
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Note-se, ainda, que, em matéria de servidões, quando há varias
servidões que se contêm, a concessão da servidão de maior ônus implica na concessão das servidões de menor. Um exemplo esclarece perfeitamente o sentido desta regra. A servidão de caminho pode ser concedida em graus diversos de ônus. Assim, pode-se estabelecer a servidão
d'e caminho para a simples passagem de um homem a pé; pode-se estabelecê-la para a passagem de animais e carruagens; pode-se estabelecêla para livre passagem de toda e qualquer espécie de condução, o que
os latinos já exprimiam na su'a forma tradicional das servidões de ca-

minho: iter actus via.
Quando se concede a servidão de maior ônus, nela estão implícitas as servidões de ônus menor; quando, porém, se concede a de
menor ônus, é natural que as de maior fiquem excluídas. Muitas vezes
surgem problemas concretos que são resolvidos com a aplicação desta
regra, como, por exemplo, quando se obtém do vizinho uma servidão,
suponha-se, ne prospectui officiatur, pela qual o serviente se obriga
a não turbar um certo panorama. Esta servidão envolve logo no seu
âmbito uma servidão altius non tollend, por isso que, evidentemente,
não pode fazer nem uma nem outra coisa que acarrete a perturbação do prospecto. Tome-se, agora, a servidão ne luminibus officiatur,
envolvendo ela uma servidão non aedificandi ou, por outra, uma servidão non aedificandi através de uma servidão ne luminibus officiatur. Contrata-se com o vizinho e se inscreve no registro de imóveis
que ele não edificará diante da janela e, então, pergunta-se se a servidão ne luminibus officiatur está envolvida nesta servidão de menor
ônus e, portanto, se está implícita naquela. Parece-me que não, mas a
questão é discutível; muitas vezes, nada impede que aquele que concedeu uma servidão non aedificandi, erga diante de minha janela uma sebe vegetal, que tolha completamente a luz. Não está ele infringindo a
servidão, por isso que ela não o proíbe de plantar, o proíbe de edificar. Como se vê, são problemas a resolver com a aplicação dessas fórmulas gerais.
Quanto às adminicula servitutis, vejam-se as obras de conservação
e de uso ensejadas pela servidão. Elas são numerosas. Podem ser até
mesmo de grande vulto. Se se obtém um direito de passagem através
de um imóvel, e se na passagem se deve atravessar um rio, eis uma
adminicula servitutis esta obra que se vai fazer, da construção de uma
·ponte para a travessia. O mesmo com o aqueduto, e o mesmo com a
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maioria das servidões, sobretudo aquelas que se chamam afirmativas,
porque, através delas, o prédio serviente tolera que se pratiquem atos
determinados em seu terreno.
Essas obras podem caber ao dominante ou ao serviente. Se o instrumento de constituição da servidão nada dispõe, cabe ao dominante
e ele, então, tem o direito de entrar no prédio serviente para fazer as
obras, direito este que se regula pelas mesmas normas já estudadas, e
que autorizam o titular a entrar no prédio alheio para fazer reparo
no próprio.
Desde que, porém, a obrigação seja do proprietário do prédio
serviente, surge um problema delicado, que é o da natureza jurídica
deste dever. Como proprietário do prédio serviente ele está obrigado,
suponha-se, a reparar o aqueduto. Que dever é este? é uma obrigação
ou é um direito real? este é um daqueles direitos inominados a que se
chamam obrigações propter rem e que constituem, justamente, esta
forma indecisa de. direito real e de obrigação, que se encontra, pre. cisamente, nas fronteiras das duas grandes categorias de direitos patrimoniais. Podem ser classificados de um ou de outro modo, da mesma
maneira que nas fronteiras dos reinos naturais se encontram aqueles
seres a que não se sabe se deve dar o nome de animais ou de vegetais.
Essas obrigações 'propter rem se caracterizam pela sua aderência à coisa, de tal sorte que o proprietário do prédio serviente, querendo se
exonerar do seu dever de fazer as obras de .conservação e de uso na
servidão, nada mais tem a fazer do que abandonar o prédio ao dominante, mas não precisa abandoná-lo no seu todo; pode abandoná-lo na
parte que se acha influenciada pela servidão.
Estudem-se, agora, os modos de extinção das servidões. As servidões têm caráter perpétuo. Elas se transmitem juntamente com os prédios a que aderem e, portanto, os seus modos de extinção devem procurar-se ou num fato da própria coisa que, com o seu desaparecimento extingue a servidão, ou, então, nos atos dos titulares que venham
a pôr termo ao direito.
O primeiro modo de extinção da servidão é o resgate. O resgate
da servidão é o ato convencional pelo qual o proprietário do prédio
serviente resgata o ônus que recebe sobre o seu prédio, isto é, reembolsa o proprietário do prédio dominante pelo valor do direito que vai
fazer desaparecer, e o modo normal é aquele que guarda ~:!melhança
com uma escritura de distrato. De um modo figurado, é a alienação
da servidão ao próprio proprietário do predio que a sofreu.
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Outro modo é a renúncia, ato unilateral do proprietário do prédio dominante, abrindo mão do seu direito. Esta renúncia vai inscrita
no registro de imóveis para produzir seus efeitos, do mesmo modo que
a renúncia da propriedade.
A esses modos acrescente-se o não uso das servidões por um prazo de dez anos consecutivos. Se durante dez anos a servidão não foi
usada, extingue-se pelo não uso; é claro que este modo não se aplica
nem às servidões não aparentes, nem às descontínuas.
Outro modo a que o Código Civil se refere, é a supressão convencional das obras em que se exterioriza uma servidão. Diga-se que,
aí, há uma espécie de resgate gratuito. As partes não convencionam
entre si a extinção da servidão mediante um reembolso, mas deliberam suprimir as obras em que a servidão se exprime, independentemente de compensação.
Ainda se tem o caso da confusão dos domínios, em que o mesmo proprietário reúne nas suas mãos a propriedade do prédio domi-,
nante e a propriedade do prédio serviente. Aplica-se, então, a regra nemini res sua servit, e a servidão desaparece pela confusão dos domínios.
Desde que qualquer um desses modos de extinção se tenha veri-,
ficado, o proprietário do prédio serviente tem o direito de promover o
cancelamento da inscrição ou da transcrição do ato constitutivo da servidão no registro de imóveis. Isto é absolutamente necessário para que
a servidão se extinga, efetivamente, entre os dois proprietários, serviente .
e dominante.
Já se está vendo que se a coisa estiver sujeita à hipoteca que1
abranja servidão, o cancelamento não poderá ter lugar sem a ausência
do credor hipotecário.
Veja-se, agora, a tutela judicial da servidão. O que se vai considerar aqui é muito simples. A defesa petitória das servidões se faz
com aquelas duas ações clássicas, a confessória servitutis e a negatoria
servitutis, que não apresentam nada de especial. Com a confessória
servitutis, defende-se o proprietário do prédio dominante, o qual demonstra o seu direito, sempre que este lhe for negado; com a negatona servitu tis, defende-se o proprietário do prédio serviente, provando
que a servidão não existe ou pelo menos que não é tão gravosa como pretende o proprietário do prédio dominante. Assim, no exemplo já citado, se o proprietário do prédio serviente planta uma sebe vegetal to337

lhendo-me a luz e se tenho sobre o seu prédio uma servidão non aedificandi, cabe-me exercer contra ele a ação confessória, caso pretenda
demonstrar que a servidão non aedificandi envolve, também, esta proibição. Já aquele que durante muitos anos vem concedendo uma passagem, e quer demonstrar a inexistência desta servidão, porque esta é,
de qualquer modo, contestada, e que teme simplesmente proibir o
trânsito porque daria lugar a remédios possessórios, este proprietário
atravessado, para se defender, exercerá a ação negatória, a qual, já se.
viu que é, antes, uma ação própria de domínio, porque, através dela
se prova que o domínio é pleno e que não sofre servidão, ou, então,
que é menos pleno, mas que não sofre 1a servidão mais gravosa ou diversa, queoutro está alegando ter sobre ele.
Quanto à defesa possessória, sabe-se que é admissível a posse das
servidões. O titular da servidão é um daqueles que têm o exercício
pleno ou não dos direitos inerentes ao domínio, ou propriedade.
A fórmula do nosso Código Civil, caracterizando o possuidor, aplicase ao titular de uma servidão e este, por conseguinte, é um possuidor
que pode lançar mão dos efeitos possessórios, dos interditos, em espe. cial. Entretanto, só se admite a defesa possessória através dos interdi, tos, para as servidões contínuas e aparentes. Nas servidões não aparentes, porque ~ão se tem, nela, nada que caracterize o exercício de um
dos poderes do proprietário; e nas descontínuas, porque a intermitên' cia dos atos não permite que se cara~terize se se trata realmente de
l1ln direito ou um ato de mera tolerância, de um ato qu~ o proprie. tário pode facultar a quem quiser e que, por isso mesmo, está dentro
do seu direito e não no direito alheio.
Os interditos, que servem para defender a posse das servidões
aparentes e contínuas, são os de proibição e os de manutenção. Não se
concebe bem, para as servidões, o interdito recuperatório, por isso
que, a rigor, não se configura aí o esbulho. A coisa, no caso, é o prédio serviente e este está, naturalmente, com o seu proprietário. O que
pode acontecer, é que este impeça o titular de praticar sobre o prédio
serviente o ato que a servidão autoriza, mas aí não há propriamente
esbulho; aí há turbação, de sorte que, a melhor doutrina, enunciada
por Lafayette e adotada por Clóvis Bevilaqua, recusa os interditos recuperatórios na matéria das servidões, apenas por entender que, neste
particular, não se pode falar com linguagem apropriada em e~bulho, e.
sim, em turbação.
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Note-se, entretanto, que se admite, por exceção, que nas servidões descontínuas e nas servidões não aparentes, se lance mão de um
interdito, mas isto só ocorre por um motivo inteiramente pragmático:
quando o titular destas servidões pode, imediatamente, colorir a sua
posse com o título de que lhe deriva o direito, verificando-se, então,
que o título lhe vem do próprio dono do prédio serviente, isto é, do
proprietário atual. Se ele adquire do proprietário do prédio vizinho
uma servidão, suponha-se, altius non tollendi, e se este proprietário
. mesmo começa a erguer o seu prédio mais alto do que o limite estabelecido na servidão, pode, valendo-se do título e provando que quem
está erguendo o prédio é o lesmo proprietário serviente que o expediu, intentar a ação possessória. É uma exceção por motivo puramente
de ordem pública.
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CAPI TU LO XXIX
USUFRUTO
Função Social - Conceito - Elementos característicos
Modos de constituição
Direitos e deveres do usufrutuário e do titular da nuda proprietas.
Extinção do usufruto
Entre os direitos reais sobre a coisa alheia, o usufruto é o que
guarda maior analogia com as servidões. Até uma velha terminologia,
de origem não romana, reserva para o usufruto e outros direitos que
com ele guardam profunda afinidade, a denominação de servidões pessoais, em contraposição com as servidões prediais. Nas servidões prediais, uma coisa está sujeita a outra (existe um prédio dominante e
um prédio serviente) e numa servidão pessoal, como é o caso do usufruto, a coisa estaria sujeita a uma pessoa. A pessoa é que retiraria,
para si, as vantagens, as utilidades proporcionadas pela coisa alheia.
Note-se que o usufruto, como as servidões, tem a sua teoria quase toda moldada, ainda hoje, segundo o Direito Romano. É este um
dos institutos que os jurisconsultos romanos nos legaram com a sua
elaboração doutrinária mais acabada. Tanto assim, que ainda se pode
dar como defmição de usufruto a que se encontra nas Institutas de
Justiniano: usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum
substantia - o usufruto é o direito de usar e gozar a coisa alheia, preservada a sua substância.
Nessa definição estão os elementos mais salientes do instituto.
Em primeiro lugar, o seu contéudo positivo, que é o direito de usar
e gozar; em segundo, o seu conteúdo negativo, o limite que se traça
a essas faculdades e que consiste, precisamente, na preservação da
substância da coisa, de modo que esta não pereça, não se altere, não
sofra modificações substanciais.
Comece-se comparando o usufruto com o domínio. Há entre esses
direitos uma profunda semelhança. O proprietário usa e goza da coisa;
o titular do usufruto, a que se chama usufrutuário, igualmente usa e
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goza, e o uso e gozo do usufrutuário em nada difere do uso e gozo
do proprietário; apenas, enquanto o proprietário tem, além desses poderes, o de disposição, que lhe permite alienar a coisa, destruí-la, fazê-la passar pelas alterações que forem de sua conveniência, o usufrutuário está privado dessas faculdades; não pode dispor, não pode alterar, não pode inovar. Se a coisa que tem em usufruto é um prédio
rústico, não pode construir; se é um prédio urbano construído, não
pode abater o edifício para dar outra destinação ao imóvel: a coisa
lhe é entregue sob uma determinada espécie natural e essa espécie deve ser conservada pelo usufrutuário, sob pena de estar transgredindo os
limites do seu título.
Considere-se mais que, no caso do usufruto, a coisa necessariamente tem um proprietário. O usufruto é direito real na coisa alheia,
por conseguinte, a coisa de que se tem usufruto é propriedade de outrem. Subsistem sobre ela, então, dois direitos, o direito do usufrutuário, cujo conteúdo é o uso e gozo, e o direito do proprietário, o qual,
não tendo o uso e gozo, está reduzido ao poder de disposição e à
eventual possibilidade de reintegrar o seu domínio, em toda a sua plenitude, no momento em que o usufruto se vem a extinguir por qualquer uma das causas de extinção que lhe são pertinentes. Ora, ser proprietário de alguma coisa e não poder usar dela, nem perceber os seus
frutos e produtos, é ter um domínio vazio de conteúdo econômico,
quase que reduzido, exclusivamente, à sua estrutura jurídica e, por
isso, a doutrina modema chama ao proprietário, cuja coisa está dada
a outrem em usufruto, de nu-proprietário, e de nua-propriedade o direito de propriedade assim limitado.
Devemos comparar, também, o usufruto com a locação, pois
quando sé estuda este contrato, define-se exatamente como a cessão
do uso e gozo que o proprietário faz a outrem, mediante certa retribuição; portanto, nas locações, o proprietário transfere ao locatário
o uso e gozo e, então, se precisa ver de que maneira se diferencia a
locação do usufruto.
Toda essa diferença assenta na diferença que existe entre o direito real e o pessoal. O locatário é titular de um direito pessoal, o
vínculo que o prende ao locador é de natureza obrigacional; o usufrutuário, pelo contrário, é titular de um direito real e, então, pode-se
dizer que a sua relação não é diretamente com o proprietário, mas é
com a própria coisa. Praticamente esta diferença se faz sentir de uma
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maneira clara: se o locatário se vê privado da coisa, porque o locador não
lha entregou, ou porque terceiros dela se apoderaram, que resta ao locatário? Sendo titular de um direito pessoal, tem uma ação contra o
seu devedor, que é o locador, para que este lhe faça entrega da coisa ou
lhe assegure o uso tranquilo, ou, se não puder ou não quiser realizar
uma dessas providências, para que lhe pague perdas e danos. Totalmente diferente é a posição do usufrutuário. Se a coisa não lhe é entregue pelo proprietário, ou por quem quer que seja, ele a reclama
através dos meios próprios, que lhe produzem os efeitos de uma verdadeira reinvindicação. Reclama a coisa e, para defender-se no seu direito, dispõe igualmente dos meios petitórios e possessórios. De modo
que, pode-se dizer, o direito do usufrutuário prevalece erga omnes, é
um direito real, é um direito que fará valer contra quem quer que seja, em todas as circunstâncias, enquanto que o locatário, sendo um
simples credor, somente tem ação contra o locador e o seu direito pode-se resolver numa prestação de perdas e danos.
A essa diferença prática ainda corresponde uma diferença teórica
mais nítida. Pode-se dizer que, no usufruto, o proprietário perde em
favor do usufrutuário o uso e o gozo, enquanto que, nas locações,
como de resto também nos comodatos, o proprietário perde em favor
do locatário, não o uso e o gozo, mas o exercício do uso e do gozo.
É apenas o exercício do direito que, com o contrato, se cede, se
transfere temporariamente, enquanto que no usufruto não é o exercício, é o próprio direito. A propriedade de alguém que tem os seus
bens alugados é plena, porque o proprietário tem nas suas mãos todos os poderes: o de uso, o de gozo e o de disposição, embora tenha
cedido o exercício de qualquer desses poderes; a propriedade de um
nu-proprietário, que sobre o seu bem constituiu ou viu constituir-se
usufruto, é propriedade limitada, é propriedade desintegrada, porque o
uso e gozo que o usufrutuário tem, ele os perde.
Vejam-se, agora, os característicos do usufruto.
As características de um instituto sempre se deduzem de sua
função econômica. Foi assim que se viu para .as servidões, cuja finalidade econômica é corrigir as desigualdades naturais dos prédios, daí
decorrendo quase todas as características fundamentais daquele instituto. O mesmo se verá quanto ao usufruto.
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Pode-se dizer que o usufruto é uma criação do Direito Romano
da época republicana e, desde logo, ele se delineia com uma fmalidade
que haveria de guardar ao longo de toda a história do direito, uma
finalidade precipuamente alimentar, pois se institui o usufruto, geralmente, para assegurar a alguém um meio de subsistência, um auxt1io pecuniário, um determinado nível de fortuna. Não é a fim de
por nas mãos dessa pessoa um instrumento de gozo, de negócio, uma
fonte de enriquecimento, mas para garantir a alguém uma situação patrimonial mínima, média, ou máxima, pouco importa, mas, em todo caso,
é no pensamento de garantir a alguém, durante a sua vida ou durante certo
tempo, um determinado nível patrimonial que se constitui o usufruto.
Os exemplos são freqüentes. Tem-se logo o caso do pai, ou não
precisa ser o pai, de alguém que no seu testamento, desejando embora
deixar os seus bens para determinado herdeiro, inquieta-se da sorte de
outro que durante longo tempo ficará sem meios seguros de subsistência. O testador não !quer partir a sua fortuna; quer que ela caiba ao
primeiro, mas quer assegurar àquele outro, durante sua vida ou durante a sua menoridade, ou enquanto se conservar em estado de viuvez,
um determinado rendimento, uma parte de comodidades que, passada
a situação que justifica aquele seu propósito, deve desaparecer e reverter em benefício do seu herdeiro preferido. Então, dispondo das coisas
que possui, deixa a sua propriedade ao herdeiro que realmente deseja
contemplar com sua fortuna; mas para manter durante a menoridade,
ou enquanto viva, uma outra pessoa por quem se interessa, constitui
em favor desta o usufruto, garantindo-lhe o uso e gozo de uma parte
ou da totalidade daqueles bens durante o tempo em que esta função
alimentar for necessária. Pela morte ou maioridade, etc., do usufrutuário, a propriedade se restabelece em toda a sua plenitude, e a vontade
do testador terá alcançado todos os seus fins. Esta é a maneira pela
qual, ordinariamente, os usufrutos aparecem, ou constituídos por testamento ou por atos entre vivos, pouco importa; sempre correspondem
a uma finalidade alimentar, nunca é um negócio, nunca é uma posição
lucrativa que se faz com o escopo de por em circulação a riqueza e
de auferir lucros e proventos de ordem mais especulativa e comercial.
É, por isso mesmo, um dos institutos mais tipicamente civis e que não
se concebem fora da órbita do direito civil.
Daí, deste instituto, desta finalidade econômica, defluem as suas
características jurídicas.
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Em primeiro lugar, encontra-se a sua conexão com a pessoa do
usufrutuário; em segundo, a sua conexão com a substância e o destino atual da coisa; fmalmente, a sua temporariedade que, afinal de
contas, é uma outra fase da primeira característica.
Comece-se considerando a conexão com a pessoa. O usufruto é
direito personalíssimo, criado em favor de um usufrutuário, que não
se pode fazer substituir naquela posição jurídica. Sente-se aí, muito,
esta finalidade alimentar, pois, o usufruto é constituído para favorecer
a alguém e, por isso, não se pode admitir que este alguém se faça
substituir no título, ceda a outro o seu próprio usufruto. De modo
·que, conseqüência imediata desta característica é que o usufmto é
intransferível. Não se pode imaginar a sua transferência, nem por atos
inter vivos nem por atos mortis causa.
Note-se, entretanto, que isto não impede que o usufrutuário ceda o exercício do seu direito, não o seu direito; ceder o exercício
de seu direito é até uma das maneiras de gozar. Goza-se, por exemplo, o prédio urbano que não produz frutos naturais por meio de locação, auferindo os alugueres que são os frutos civis. De sorte que o
usufrutuário pode locar, pode dar em locação o seu bem, tal como o
proprietário; não pode é ceder o usufruto, mas ceder o exercício do
uso e gozo é até mesmo da pertinência de seu direito, isto ele pode.
Veja-se, agora, a conexão com a sua substância. Em primeiro
lugar, sempre que se constitui um usufruto, ao lado dele se reserva
uma nuda proprietas, que não será usufru\o, não será direito sobre a
coisa alheia. Pouco importa o modo porque o usufruto se constitua;
sempre se opera esta cisão: de um lado o usufruto, de outro lado. a
nua-propriedade. Quando termina o usufruto, a coisa voltará às mãos
do nu-proprietário e, daí resulta, imediatamente, a necessidade de garantir a integridade da coisa, para o momento em que ela voltar às
mãos do nu-proprietário, já então reintegrado na plenitude do seu direito. Para garantir esta integridade, deve-se proibir ao usufrutuário que
altere a substância da coisa e, com isso, também se atende ao desejo
de que a fortuna do usufrutuário, garantida pelo nu-proprietário mediante o usufruto, não fique exposta às infelicidades de uma administração desvairada. Tão longe vai esta proibição que, se é um imóvel
rural o objeto do usufruto, não lhe pode alterar o gênero de cultura,
entendida com uma certa elasticidade esta expressão; não pode transformar uma fazenda de criação em fazenda agrícola ou vice-versa, em-
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hora se possa admitir que, dentro de alguns desses gêneros, varie na
espécie criada ou cultivada. É o que estabelece peremptoriamente o
art. 724, do Código Civil.
Do mesmo modo, tratando-se de móveis, não pode o usufrutuário alterar a sua substância. Não pode reduzir o móvel à matéria-prima
e especificá-la, nem- pode mesmo modificar substancialmente o destino
que lhe é atribuído.
Outra característica que decorre da mesma conexão é a que diz
respeito ao ~objeto do usufruto. Aqueles bens que, pelo uso, se destroem, desaparecem, não poàe1íl ser objeto de usufruto, porque aí não
se pode, jamais, assegurar a preservação da substância da coisa e, na
verdade, conferindo ao usufrutuário o uso e gozo, já se estaria, também, conferindo a disposição. Assim, se derem a alguém o usufruto de
um saco de mantimentos, para usar os mantimentos, o usufrutuário terá de consumi-los. De sorte que, à natureza da coisa consumível repugnam as características do usufruto. Há, entretanto, como se verá mais
adiante, uma exceção importante e grave, no caso que se chama de
quase-usufruto.
Finalmente, a terceira característica. O usufruto é, por definição,
um direito temporário. Sua finalidade é alimentar, e prestação alimentar é conceitualmente temporária. Na melhor das hipóteses ela visa a
prolongar-se pela vida do alimentário e, via de regra, este se contenta
com um período, durante a menoridade, durante o celibato, durante
os estudos, até que se verifique tal ou qual fato, etc. De sorte que o
usufruto é um exemplo típico de direito temporário: extingue-se, sempre, com a morte do usufrutuário; não pode sobreviver o usufruto e,
muitas vezes, tem vida mais curta do que o seu titular quando está
submetido a uma condição resolutiva ou um termo, ou então por
prazo determinado. Até mesmo por prazo o mais longo que se conhece em direito civil, o usufruto é instituído em favor de pessoa jurídica
com duração indeterminada. Não estando esta sujeita à morte, poderse-ía ter um usufruto perpétuo ou infinito e, por isso, a lei fixa o prazo de 100 anos, ao fim do qual se extingue.
Vejam-se, agora, as espécies de usufruto. Há duas espécies de
usufruto: o usufruto legal e o voluntário. O usufruto legal é aquele que é instituído pela própria lei; o usufruto voluntário é aquele
instituído por um ato jurídico, mediante uma declaração de vontade,
que tanto pode fazer-se em testamento como num ato inter vivos.
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Dois são, principalmente, os casos de usufruto legal: o primeiro,
é o previsto no art. 385 do Código Civil, é o usufruto que tem o pai
sobre os bens do filho sob seu pátrio poder. Enquanto os filhos se
encontram sob pátrio poder, nada impede que venham a ter patrimônio próprio, distinto do patrimônio paterno, e que se pode incrementar de muitas maneiras, mas o pai tem usufruto desse patrimônio, durante o tempo em que perdurar o pátrio poder.
O segundo caso de instituição legal se tem em favor do marido
sobre os bens dotais da mulher, hipótese contemplada no art. 289 do
Código Civil.
Quando a mulher traz ao casamento bens dotais, bens destinados ·
a compartilhar com o marido os ônus do matrimônio, o marido tem
sobre estes bens, não só a administração como a percepção dos frutos.147
É importante considerar o usufruto legal nos seus característicos
próprios, porque ele não só atende em grande parte àquela fmalidade
alimentar que é característica do usufruto, como também, porque alguns desses característicos decorrem, principalmente, daquela fmalidade. Assim, por exemplo, no usufruto legal, pode-se admitir a alteração da substância da coisa.
Não há necessidade de guardar-se a preservação da substância; pelo contrário, admite-se que a coisa tenha o seu gênero de cultura ou
de exploração, bem como o seu destino, alterados. Isso até coincide,
muito bem, com os poderes de administração que o pai tem sobre os
bens dos filhos e o marido sobre os bens dotais da mulher, e que os
obrigam, até, como administradores, a promoverem tudo que seja do
interesse do bom aproveitamento e valorização daqueles bens e, do
mesmo modo, vê-se que o usufruto legal independe de inscrição no registro de imóveis quando recai sobre imóveis, ao contrário do que sucede com o voluntário.

147. Recente caso de usufruto adveio da Lei 4121, de 27 de agosto de 1962,
que introduziu no direito sucessório pátrio (art. 1611, § 1~) essa ftgura especial,
contemplando o cônjuge viúvo, se o regime de bens do casamento não era o da
comunhão universal, com o usufruto da quarta parte dos bens do falecido, se este houver deixado ftlhos, ou da metade, se não os houver, isto independentemente de sobreviverem ascendentes do de cujus, mas enquanto durar a viuvez do
superstite.
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Quanto ao usufruto voluntário, basta assinalar que ele, ou deriva
de um ato inter vivos ou deriva do testamento. No que concerne ao
objeto, a única restrição que se faz ao usufruto, é quanto a recair sobre coisa consumível. No mais, pode haver usufruto de móvel ou de
imóvel, e pode haver usufruto de coisas singulares ou universais. A
universitas facti e a universitas iuris são passíveis de usufruto, e nem
repugna a este tipo de instituição que ele recaia sobre títulos de crédito.
Entretanto, é este o lugar próprio para considerar-se o caso em
que o usufruto pode recair sobre coisas consumíveis. Remonte-se à .sua
origem, porque, então, se compreenderá como se pode admitir usufruto de dinheiro e usufruto até mesmo de coisas alimentícias, de coisas
que se consomem automaticamente pelo uso. Ao tempo de Augusto,
quando a sociedade lutava com o problema, tão antigo como moderno, dos celibatos e da fecundidade, fizeram-se leis matrimoniais que,
para estimular o casamento e a fecundidade, proibiam instituir herdeiros celibatários ou casais sem filhos. Proibia-se que se transmitisse a esses incapazes, por isso que era uma incapacidade de direito a propriedade, não, porém, o usufruto dos bens, pois respeitava-se aí, no usufruto, a sua finalidade alimentar. Era, muitas vezes, a maneira de assegurar ao celibatário os recursos de que precisava sem, entretanto, enriquecer o seu patrimônio. Nessa instituição de herdeiros, vinha às mãos
do incapaz o usufruto de um patrimônio ou de uma quota do patrimônio de uma universitas iuris. Ora, num patrimônio há coisas consumíveis e inconsumíveis juntamente com alguns móveis e imóveis. Consumíveis são os gêneros alimentícios e seria, então, uma iniqilidade se
ainda se golpeasse o incapaz, ao qual só se deixa o usufruto, com uma
outra limitação, derivada da natureza mesma deste direito, impedindo
que recebesse em usufruto a parcela consumível daquele patrimônio.
No tempo de Tibério, um senatus consultus admitiu que, nesses casos,
como em outros, se estendesse o uso e gozo sobre os seus bens consumíveis, ficando o usufrutuário obrigado a repor no fim do usufruto ou
as mesmas coisas que tenha recebido ou o seu equivalente em dinheiro, conforme o valor do temp? da restituição e foi a esse instituto
que se deu o nome de quase-usufruto. Na verdade, as características
jurídicas do quase-usufruto são profundamente diversas das do usufruto. O quase-usufrutuário parece muito mais um mutuário do que um
usufrutuário, pois se apropria da coisa, a consome, a destrói e, ape348

nas ficará sujeito àquela obrigação de recompor o patrirnônio, no momento em que terminar o seu direito.
Considerem-se os direitos e deveres do usufrutuário e do titular da

nuda proprietas.
Comparando o usufruto com a propriedade, viu-se que a amplitude dos poderes do usufrutuário podem ser defmidos tomando-se apenas por limite aquilo que se proíbe fazer. Poder-se-á dizer que é permitido ao usufrutuário, sobre a coisa de que tem usufruto, tudo, menos dispor dela, alterando assim o seu próprio título e alterar-lhe a
substância ou o destino. Aquela locução salva rerum substantia, com
que termina a definição do instituto, traça, por assim dizer, o limite
até onde pode chegar a vontade do usufrutuário.
Deve-se, entretanto, procurar analisar este conteúdo positivo do
senhorio do usufrutuário, a quem é permitido fazer tudo que se possa
colocar dentro dos limites conceituais do instituto. E, assim, já se descobrem alguns direitos, que são os característicos do usufrutuário. O
primeiro, é o direito à posse; o segundo, o direito ao uso; o terceiro,
o direito ao gozo da coisa.
No direito ao uso inscreve-se o direito de administração e todo
ele vem enumerado no art. 718 do Código Civil.
Direito à posse. O usufrutuário tem o ius possidend; pode reclamar a posse do objeto, se ele não se acha em seu poder. Pode reclamá-la ou do proprietário ou de qualquer pessoa que o detenha, e não
precisa reclamar através do proprietário; não precisa necessariamente
pedir a posse ao proprietário, como acontece numa obrigação, como
aconteceria se o usufruto não fosse um direito real, mas o simples direito a uma prestação que o proprietário deveria fazer em seu benefício. A posse do usufrutuário é, entretanto, posse direta; a sua posse
não anula a do proprietário que conserva, por sua vez, a posse indireta e que a pode defender, valendo-se dos interditos, do mesmo modo
que o locador, do mesmo modo que o proprietário da coisa empenhada ou da coisa dada em comodato. Conserva ele a sua posse indireta,
sem prejuízo da direta ou imediata que cabe ao locatário, ao credor
pignoratício, ao comodatário, etc.
Note-se que, se o usufrutuário vem a ser perturbado no uso pacífico ~a coisa que lhe foi entregue, não pode mover qualquer ação
contra o nu-proprietário, para este lhe assegurar aquela tranqüilidade.
Ainda aí, se está apenas repisando o caminho das diferenças entre o
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direito real e o pessoal, entre o usufruto e aquelas situações contratuais que, com ele, guardam exteriormente maior analogia. Enquanto
o locatário, frustrado no uso pacífico da coisa, tem ação contra o locador para que este llie assegure a tranqüilidade, ação que não é mais
do que uma modalidade da garantia da evicção, enquanto isso, o usufrutuário não tem qualquer ação contra o nu-proprietário para se afir·
mar no uso tranqüilo da coisa. Então, se o usufrutuário for perturbado no exercício de seu direito, ele se defende por si mesmo contra o
perturbador; o nu-proprietário é um estraneus a todos os interesses
patrimoniais que podem, neste particular, ser apresentados pelo usufrutuário.
O segundo direito é o uso. E diga-se logo que esse direito é iii·
mitado: pode usar a coisa segundo todas as suas utilidades. O usufrutuário pode valer-se de todas as utilidades da coisa; o que não pode é,
mediante uma alteração da sua substância ou do seu destino, suprimir
utilidades e criar utilidades novas, as quais não estejam previstas, não
estejam compreendidas na instituição do seu direito. Juntamente com
a faculdade de usar, está a de administrar e, de um certo modo, interessa tanto ao uso como ao gozo, pois, via de regra, a administração
tem um duplo fim: de um lado, a conservação da coisa e a segurança
das vantagens que ela proporciona a quem a usa; de outro, a produtividade da coisa. Com a administração se procura fazer com que a coisa
renda, com que engendre os frutos que correspondem à sua natureza,
à sua condição como objeto material. O poder de administrar é inerente ao usufruto, de modo que ele compete ao usufrutuário; faz parte,
também, do conteúdo de seu senhorio.
Note-se, agora, que se, em vez de usufruto, se tratar de quaseusufruto, este direito de uso se amplia, pois o quase-usufrutuário, no
momento em que surge na posse da coisa, dela se apropria. No quaseusufruto, pelo fato do quase-usufrutuário receber a coisa, torna-se o
seu tlono; ela é uma coisa consumível, e sendo consumível, não se po·
de conceber uma utilização que não importe na sua destruição.
Sendo assim, quem consome, quem destrói, não é, no rigoroso
sentido da palavra, um usufrutuário; é um proprietário. Por isso, no
quase-usufruto, o parentesco é mais sensível com outros institutos do
direito civil do que, propriamente, com o instituto do usufruto. Essa
apropriação é imediata; desde que o quase-usufrutuário entrou na posse
da coisa, a propriedade em seu favor se est!}beleceu.
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Há certas coisas, entretanto, que não se consideram consumíveis,
mas quando a consumibilidade importa na su,i contínua destruição material. São aquelas coisas, às quais se aplicam as locações de gozo ou
arrendamentos. Por exemplo, uma pedreira, uma mina de que se tenha
a propriedade, um desses bens que, por sua natureza, não são propriamente frutíferos, são passíveis de· uma exploração que lhes vai gastando
a própria natureza. Esses bens podem ser dados em usufruto e não se
chama quase-usufruto o direito real que sobre eles se estabelece; é, na
verdade, de usufruto que se trata e, apenas, se consigna a regra especial de que entre o usufrutuário e o proprietário pode haver, nestes
casos, uma convenção regulando a intensidade da exploração a que o
usufrutuário se entregará. Com esta convenção o nu-proprietário se
preserva do perigo do desaparecimento total da coisa, em conseqüência
de sua exploração.
Veja-se, agora, o direito de gozo. O usufrutuário tem direito aos
frutos e produtos engendrados pela coisa. Aos frutos naturais, como
aos civis, indiferentemente, sem restrição de qualquer natureza salvo se
esta restrição decorre do próprio título que instituiu 0 usuiruto.
O primeiro problema delicado, que se apresenta ao nosso exame,
no tocante à percepção dos frutos, é o que diz respeito aos frutos
pendentes no momento em que o usufruto se estabelece e, depois, aos
frutos pendentes no momento em que termina. Deve-se ver, nestes casos,
se se tratam os frutos com a mesma regra criada para o possuidor evicto,
isto é, se se faz com que o usufrutuário perceba os frutos pendentes e
indenize as despesas da sua produção, aplicando-se a mesma regra ao
nu-proprietário no momento em que o usufruto se extingue. A lei civil
trata com critério mais simples e que não se casaria, com justiça, ao
caso das evicções, em face da circunstância de que a evicção é admitida uma única vez, enquanto o usufruto recebe-se uma vez e paga-se
outra. Estabelece-se a norma de que os frutos pendentes ao tempo em
que se inicia o usufruto, pertencem ao usufrutuário, independentemente de indenização, e os frutos pendentes ao fim do usufruto, pertencem ao nu-proprietário, que se reintegra na sua plenitude, também independentemente de indenização.
Às vezes, o usufruto recai sobre títulos de crédito, suponha-se,
sobre umas debêntures. Um título de crédito do tipo da nota promissória, já dificilmente se presta às finalidades econômicas do usufruto,
mas, enfim, nada impede que, também, um destes seja objeto de constituição deste vínculo jurídico.
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Os frutos que engendra o título de crédito são, naturalmente,
percebidos pelo usufrutuário. Assim, o usufrutuário debenturista cobrará, no momento próprio, os cupons correspondentes aos juros e deles
se apropriará. Mas pode suceder que o título de crédito se cobre, ou
porque vence ou porque é sorteado, se se trata de uma debênture resgatável ao sorteio e, nestes casos, precisa-se indagar o que sucede ao
usufruto, uma vez que o usufrutuário vai cobrar dívida e, por conseguinte, transformar aquele papel em dinheiro, que é um bem fungível e
consumível por excelência. Aplica-se aquela regra, segundo a qual, desde que o usufrutuário cobre o título, o dinheiro de que ele se apropria cai em suas mãos em verdadeiro quase-usufruto. Ele o pode inverter como quiser, pode gastar, pode comprar novos títulos, ficando, porém, sujeito à restituição daquela importância no fim do usufruto, salvo se tiver aplicado em novos títulos e o nu-proprietário, ao se reintegrar, os quiser aceitar como restituição do usufruto.
Note-se, agora, que ao estudo do direito de gozo está intimamente ligado o da cessão do exercício do usufruto. Já se sabe que o usufruto é intransferível; não pode o usufrutuário transferir a ninguém o
seu direito real, que está conectado à sua pessoa, mas isso não impede que o usufrutuário ceda o exercício do seu direito; isso não impede que ele, por exemplo, alugue a coisa, a dê em locação a um terceiro. Muitas vezes, esse é, até mesmo, o único modo pelo qual a coisa
engendra os frutos que o usufrutuário possa perceber, como nos prédios urbanos, que precisam ser dados em locação para produzir frutos
civis. Isso constitui, de um certo modo, um poder de disposição do
usufrutuário e muitos autores entendem que, na fruição, o direito do
usufrutuário deve-se colocar, ao lado do direito de uso e gozo, um direito de disposição. Mas, em se refletindo bem, ver-se-á que nessa cessão do exercício, não ttxiste a rigor, um direito de disposição; o que
existe é o próprio direito de gozo, é a faculdade que se tem de explorá-la como melhor for conveniente; é isto que autoriza o usufrutuário
a ceder a outrem o exercício de seus direi.tos, mediante uma compensação pecuniária que possa, então, desempenhar o papel de frutos civis.
De direito de disposição, a rigor, não se pode falar senão quando
o titular tem a faculdade de alienar, de si, o direito que lhe cabe, de
deixar de ser titular, de diminuir o seu título. Ora, o usufrutuário não
pode diminuir o seu direito. Não pode ceder a outrem, nem no todo,
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nem em parte, o usufruto, que é o s.eu título, de sorte que, indubitavelmente, é um titular sem o direito de disposição. Há um caso em
que pode dispor do seu direito, mas é aquele caso particular do resgate, em que dispõe do usufruto em favor do próprio nu-proprietário, o
qual reintegra a plenitude do seu direito, tal como se viu para as servidões, mas, a rigor, não é um direito de disposição, bastando o limite
que incide sobre esta faculdade, para ver-se que é, antes, um modo de
extinção do usufruto, do que, propriamente, uma disposição deste direito. Alienando ao nu-proprietário, o usufruto não se transfere, extingue-se.
Note-se que essa cessão do exercício pode-se fazer a título gratuito ou oneroso. Pode ser uma locação, poder ser um comodato, o
que o usufrutuário venha a fazer.
Agora, as obrigações do usufrutuário. Para o estudo das obrigações do usufrutuário, é melhor admitir-se o critério adotado por De
Ruggiero, de distinguir três momentos no usufruto: o momento do início do usufruto, o período de duração do usufruto e o momento final, o momento em que o usufruto se extingue. Em cada um destes
três momentos são diversas as obrigações do usufrutuário.
Comece-se pelas suas obrigações iniciais. A primeira é a de fazer
inventário; a segunda é a de dar caução. Está claro que o inventário
não se faz necessário quando se trata de usufruto particular. Se o
que se deixa em usufruto é uma determinada coisa ou um determinado móvel, não há necessidade de melhor inventário do que a descrição
do objeto, que deve constar do próprio ato institutivo do usufruto.
Desde o momento em que surge uma classe de coisas no usufruto, já
surge, também, a necessidade de inventariá-las. Este inventário desempenha no usufruto um papel fundamental: é através dele que, ao extinguir-se o usufruto, se pode cobrar do usufrutuário a coisa que deve
ser entregue ao proprietário.
Quanto à segunda obrigação, a de dar caução, seu funcionamento
é mais delicado. Não há dúvida alguma de que, quem institui um usufruto deseja favorecer o usufrutuário com os benefícios econômicos
que a utilização da coisa e o seu gozo podem proporcionar; mas, também é certo que o instituidor do usufruto, seja um testador ou qualquer pessoa que tenha praticado o ato, também quer favorecer o proprietário. Se apenas se quisesse favorecer o usufrutuário seria de se lhe
transferir logo a propriedade, mas, pretendendo-se favorecer a alguém
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com usufruto, quer-se também assegurar a outra pessoa as vantagens
eventuais de um domínio, no futuro, quando desaparecer a razão, via
de regra alimentar, em que se baseou a instituição daquele ônus real.
De sorte que, assim como se precisa assegurar ao usufrutuário todos os
meios para que retire as vantagens imediatas da coisa que para ele foi
.destinada, também precisa-se assegurar ao proprietário a certeza de
que, expirado o usufruto, possa ter de volta ao seu património aquela
substância que se encontra nas mãos de outrem. Foi para isso que se
criou, então, a caução usufrutuária, que é a garantia que o nu-proprietário pode exigir do usufrutuário ao se iniciar o usufruto. Essa caução
não precisa ser uma caução em dinheiro, não precisa ser uma caução
real, pode ser uma caução fidejussória; alguém afiança o usufmtuário.
Que sucede, porém, se o usufrutuário não está em condições de
prestar caução? Se ele não consegue encontrar alguém que por ele responda, seria injusto que se o privasse do usufruto. Seria, também, injusto que se obrigasse o nu-proprietário a se conformar. A solução é
fazer com que o usufrutuário perca a administração da coisa usufruída. O nu-proprietário passa a administrá-la; o usufrutuário terá o uso
compatível com esta administração e terá, também, os frutos; perceberá os rendimentos, apenas será fixada judicialmente uma remuneração
para o administrador, uma indenização, como se pode prever, meramente indenizatória, por isso que não se visa a captar lucros com ela
e, então, cria-se uma situação que resguarda os interesses de ambos.
Algumas vezes, entretanto, está o usufrutuário isento da caução.
Isto sucede, em primeiro lugar, no usufruto legal. O pai não presta
caução pelo usufruto que tem sobre os bens do filho e do mesmo modo, o doador que recebe o usufruto da coisa doada, etc. Se, por
exemplo, alguém faz doação do que lhe pertence e reserva para si o
usufruto, não se pode pedir caução, a não ser que se constitua como
um encargo sobre o usufruto e se teria, então, um negócio cum modo.
Cuide-se, agora, das obrigações do usufrutuário enquanto dura o
usufruto. A primeira delas é conservar a coisa no estado em que se
encontra. É uma obrigação de boa administração: deve reparar a coisa,
fazer os reparos condizentes com o uso, os reparos módicos, deixando
apenas, ao nu-proprietário, os reparos extraordinários e os que não forem módicos. Chamam-se módicos os reparos nos quais não se dispende
quantia superior a 2/3 do rendimento líquido anual da coisa usufruída; e reparo extraordinário aquele que deriva de necessidades não ordi-
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nárias na vida da coisa, por exemplo, de uma destruição provocada
por um agente natural, cuja ação não se faz sentir regularmente. Entretanto, se o nu-proprietário fizer esses reparos extraordinários na coisa, como eles vão beneficiar o usufrutuário, este ficará na obrigação
de pagar ao nu-proprietário os juros do capital investido.
Outra obrigação do usufrutuário é pagar os juros e impostos decorrentes da posse da coisa usufrutuária, bem como dos rendimentos.
São despesas que, naturalmente, pertencem ao usufrutuário; correspondem a isso que ele está auferindo, e o mesmo se diz do prêmio de
seguro que ele pague pela coisa contra sinistro determinado. Se o sinistro ocorrer e houver o pagamento de uma indenização, esta indenização compete ao nu-proprietário, mas nele se subrogam os direitos do
usufrutuário. Note-se que o nu-proprietário pode empregar a indenização na aquisição de uma outra coisa que continue a existência da anterior e, neste caso, o usufruto se reproduz na coisa onde foi empregada a indenização. Mas, se o edifício ruir sem o seguro, estará o proprietário obrigado a reconstruí-lo? Aqui se mantém o intérprete fiel ao
princípio clássico do usufruto, que é a conexão deste direito com a coisa. Se o usufruto incidia sobre um edifício, sobre um imóvel edificado, e o imóvel se arruína e se não há seguros em que os prêmios tenham sido pagos pelo usufrutuário, então o usufruto se extingue. Então, é a coisa mesma, sobre a qual ele incidia, que não existe mais na
sua substância, e o nu-proprietário não pode ser compelido a reconstuir a coisa para o usufrutuário. Isto equivaleria a criar um novo usufruto, o que não está compreendido no ônus real sofrido pela sua propriedade. Também quando a coisa é desapropriada pelo poder público,
a indenização paga pertence ao nu-proprietário, mas sobre ela incide o
direito real do usufrutuário, e, se essa indenização for convertida na
aquisição de um bem, de comum acordo, então, se terá um novo usufruto.
No momento em que o usufruto se extingue, a obrigação do
usufrutuário é uma só: restituir a coisa, entregá-la imediatamente ao
proprietário. Esta obrigação cabe aos herdeiros do usufrutuário, desde
o momento em que o usufruto só pela morte deste se tenha extinguido.
Veja-se, agora, a constituição e a extinção do usufruto. Quanto à
constituição não oferece grandes dificuldades. O usufruto pode constituir-~~ por atos inter vivos, quando se reveste das características de
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uma convenção. É um ato bilateral sujeito a registro desde que o objeto seja imóvel. Pode constituir-se por testamento, como disposição de
última vontade, e pode, também, constituir-se por usucapião. Nada impede o usucapião do usufruto, embora a lei civil não tenha feito a ele
uma referência especial, bastando para isso que se realizem os característicos próprios deste direito. Assim, suponha-se que alguém, que não
é proprietário, constitui em favor de outrem um usufruto, mediante
convenção. Aí tem-se o título e pode-se também, ter a boa fé, porque
pode haver a perfeita segurança do usufrutuário que assim se constitui,
de que está tratando com o verdadeiro dominus. Correm os anos, vencem-se os prazos de 10 anos entre presentes e de 15 entre ausentes,
seria injusto permitirmos que aí se constitua uma propriedade, por isso
que o adquirente apenas acreditava na constituição em seu favor de
um usufruto. O usufruto é o direito que se constitui por via prescritiva, do mesmo modo que se constituiria, sem a prova do justo título e
da boa fé, se decorressem 20 anos. É a lição que se encontra em Clóvis Bevilaqua, no seu Direito das Coisas.148
Além disso, o usufruto pode constituir-se por lei: é o usufruto
legal.
Quanto aos modos por que o usufruto se extingue, deles se ocupa pormenorizadamente o art. 739 do Código Civil. O primeiro modo
é a morte do usufrutuário; morto o usufrutuário, o usufruto se extingue. Não há, como se sabe, sucessão do usufruto. Pode ocorrer, entretanto, que o usufruto tenha um termo de duração; que tenha sido
constituído até determinada data ou, até mesmo, que esteja sujeito a
uma condição resolutiva. Neste caso, pelo implemento do termo ou
da condição, extingue-se o usufruto.
Outro modo é a cessação da causa de que se origina. Muitas vezes o usufruto foi instituído com a causa determinada, que desaparece,
levando consigo o usufruto. É o caso, por exemplo, do usufruto legal:
o filho que sai do pátrio poder, o marido que perde a administração e
o usufruto dos bens dotais em virtude da dissolução da sociedade conjugal.
Outro caso é o da destruição da coisa. Está claro que aí se deve
resolver com as normas particulares do quase-usufruto e até mesmo as
148. Vide a obra citada - Direito Das Coisas, de Clóvis Bevilaqua - na edição
histórica da Editora Rio, 1976, página 359.
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coisas que parecem imediatamente consumíveis, mas que são fungíveis,
não toleram destruição por esse motivo; o usufrutuário as repara, mas
desde que não haja fungibilidade ou consumibilidade da coisa, então, a
destruição dela extingue o usufruto.
Outro caso é aquele em que o usufruto se consolida com a nuapropriedade, isto é, quando o nu-proprietário reintegra o seu direito,
adquirindo do usufrutuário os seus poderes, por qualquer um dos
meios em direito cabíveis. Tem-se, então, a confusão do direito real
sobre a coisa alheia, com a propriedade da mesma coisa, e, portanto, a
elasticidade do domínio se opera: o domínio recobra a plenitude; o direito real que o onerava, desaparece.
Ainda a prescrição pode dar lugar ao desaparecimento do usufruto. Conceda-se para o usufruto a prescrição liberatória. Uma prescrição
que se fará sentir no prazo de dez ou quinze anos, durante os quais o
usufrutuário deixa de usar o seu direito, fazendo prescrever a ação real
com que o poderia fazer valer. E, assim, quando o usufrutuário vier
propor a sua confessória, para fazer valer o seu direito, estará a propriedade desvinculada do ônus, pela prescrição liberatória conforme o prazo ordinário.
E, também, pode haver para o usufruto uma forma de extinção,
que é uma verdadeira cessão: quando o usufrutuário, desrespeitando os
deveres característicos da sua condição, aliena, deteriora ou deixa que
se arrutne a coisa e, então, pode o nu-proprietário promover contenciosamente a extinção do usufruto e recuperar a plenitude do domúlio.
Acrescente-se a este caso um único que faz paralelo ao primeiro.
As pessoas jurídicas não morrem; podem extinguir-se e é certo que se se
extinguir uma pessoa jurídica o usufruto que ela tenha também se extingue. Mas e se a pessoa jurídica não se extingue? Então, tem-se de
limitar um prazo máximo, além do qual o usufruto não pode sobreviver, e este prazo é o de 100 anos.
Veja-se, agora, o que sucede, quando há mais de um usufrutuário
na mesma coisa e o usufruto se extingue em relação a um deles, por
exemplo, porque morre um dos usufrutuários ou porque se verifica em
relação a ele uma condição resolutiva. A regra tradicional era que, neste caso, se verificasse o direito de acrescer, mas a regra acolhida pelo
moderno direito é de que o usufruto vai extinguindo-se parte a parte,
e o proprietário se reintegrando em sua plenitude em relação a cada
usufrutuário cujo direito deixa de existir.
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CAPITULO XXX
USO E HABITAÇÃO
Renda Constituída sobre Imóveis

Algumas vezes, o direito real que se constitui sobre uma coisa
em favor de uma pessoa tem a amplitude menor que a do usufruto e,
em vez de se conferir ao titular do ius in re aliena o uso e o gozo da
coisa, confere-se exclusivamente o uso. Tem-se, então, o direito real de
uso, cuja regulamentação jurídica em tudo se pauta pelas normas do
usufruto, sendo até, pode-se dizer, um usufruto em que os direitos
do usufrutuário estão mais restritos, não compreendendo a percepção
dos frutos e produtos; apenas autoriza o titular a se prevalecer das utilidades da coisa. Há aí uma meia fruição, mas, ainda mesmo esse uso,
não é o uso ilimitado e indiscriminado que se assegura ao usufrutuário
e que só tem por limite a preservação da substância da coisa. O usuário tem os seus poderes mais cerceados; o seu uso não pode ir além
das necessidades próprias e das necessidades da sua família.
Via de regra, este é um direito que se constitui sobre imóveis,
embora não repugne à natureza do instituto que sejam móveis as coisas dadas em uso, mas, quer num caso quer noutro, a medida da utilização está na necessidade do usuário e na das pessoas de sua famt1ia.
Não pode, por exemplo, se lhe é dado em uso um edifício, nele abrigar todas as pessoas a quem entende de favorecer com a moradia. Há
de limitar-se a si mesmo e aos seus familiares; de outro modo, sob a
aparência de uma cessão gratuita do uso, se podia introduzir sutilmente o interesse do usuário, sob a forma de uma locação disfarçada. Note-se que as necessidades de alguém e de sua família não constituem
algo absoluto que dispense a adoção de um standard jurídico para,
por ele, medir-se essas necessidades.
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Que são necessidades de alguém e de sua família? Tal seja a ambição de quem as vai alegar, podem subir muito de monta ou podem
diminuir, de modo que, aí, deve-se empregar o standard de condição
social do usuário; indagar-se-á da sua condição social. O uso, não o
enriquecimento, apenas o autoriza a manter a sua condição social e,
portanto, as necessidades sociais dele são aquelas que decorrem dessa.
condição social. Não pode o pobre alegar necessidades de rico, nem está o rico obrigado a restringir as suas exigências às necessidades do pobre. Nisso, percebe-se com facilidade o fim alimentar desse direito real.
É uma prestação de utilidades que visa tão somente a garantir a constituição de um nível de vida que se deseja assegurar a alguém.
Todas as regras pertinentes ao usufruto, quer quanto às obrigações iniciais e finais, quer quanto aos direitos do usufrutuário e do
nu-proprietário, quer quanto aos modos de constituição e extinção,
aplicam-se ao uso, menos as regras diretamente relacionadas com o
gozo, que ao usufrutuário se reconhece, mas não ao usuário.
Pode ainda o direito real de uso ser concedido com um âmbito
mais restrito. Pode, então, revestir a forma do que se chama o direito
real de habitação. No direito real de uso ainda não se definiu, de
uma maneira categórica, qual o uso que o usuário pode fazer da coisa.
Se a coisa apresenta mais de uma utilidade, pode fruir qualquer uma
delas, sempre dentro das necessidades próprias e das pessoas de sua famt1ia; no direito real de habitação, só há uma utilidade da coisa de
que ele se pode prevalecer e esta utilidade é a moradia. Portanto, o
direito real de habitação recai sempre sobre imóveis, sobre imóveis edificados e destinados ou, pelo menos, capazes de proporcionar moradia
a alguém.
Pode-se dizer, ainda, com maior simplicidade, que tudo que prevalece para o uso, prevalece para a habitação, acrescentando-se como
uma regra expressa que, de maneira alguma, o titular deste direito real
pode ceder, gratuitamente, o exercício do seu título. Não pode emprestar a ninguém coisa sobre a qual tem habitação; somente ele pode
habitar; o vínculo é personalíssimo e com ele se extingue. Muitas vezes, em vez de habitação, há coabitação; tem-se, então, mais de um titular do direito real de habitação sobre o mesmo imóvel e, neste caso,
a regra é a de que todos os titulares podem habitá-lo. Se um só deles
habita, pode habitar com toda a amplitude; seu direito recai sobre o
imóvel em sua totalidade, mas ficará obrigado sempre a restringir o
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seu uso desde que os outros titulares manifestem idêntico desejo e,
neste caso, hão de traçar entre si as normas de boa convivência, cabendo a qualquer dos titulares, contra o outro, as devidas proteções
possessórias e petitórias.
Passemos, agora, ao estudo de outro direito real sobre a coisa
alheia - a renda real. No usufruto viu-se que o titular do direito tem
sobre a coisa alheia o poder de uso e de gozo; no uso e na habitação
prescinde-se do gozo, tendo-se, apenas o uso e, como é natural, a própria concepção escolar do assunto solicita o aparecimento de uma figura, em que se tenha o gozo sem o uso.
Os romanos já falavam num fructus sine usus, do qual não se
tem, entretanto, uma notícia tão minuciosa que permita afiançar-se a
sua utilidade prática. Parece que, para os clássicos, tinha antes uma
existência e um interesse acadêmicos, mas ao longo do direito medieval prospera abundantemente uma figura jurídica que, na realidade, constitui um caso de poder de gozo, independente do poder de uso e que,
como o usufruto, teve sempre uma finalidade alimentar. Alguém está
disposto, suponha-se, a vender um imóvel que possui, mas não quer
ver seu património desfalcado de uma riqueza, da qual retira elementos importantes para seu sustento e, então, que faz? Aliena o imóvel,
mas no mesmo ato de alienação, reserva para si uma renda, que será
paga pelo adquirente e que, no fundo, constitui uma prestação de frutos que a coisa engendra ou poderá engendrar, assim garantindo-se ao
alienante como que uma pensão, da qual se pqdem retirar até mesmo
interesses lucrativos, mas de que, via de regra, se retira um interesse
alimentar.
Esta figura de renda tomou, muito cedo, o nome de real, por
causa do vínculo direto que se estabelecia entre a renda e a coisa que
por ela respondia. Em vez de ser um simples compromisso entre alienante e adquirente, uma simples obrigação que iria sendo cumprida
mediante prestação deste último, era um verdadeiro ônus sobre a coisa, a qual, de maneira diversa, respondia pelo cumprimento daquela
prestação.
No direito nacional tem-se a renda real ao lado da renda puramente obrigacional, que também pode constituir-se através de um contrato. No caso da renda puramente pessoal, o que existe é um contrato entre duas pessoas, em muitos pontos, até, semelhante ao mútuo,
mas que mais se assemelha àquilo que em linguagem econômica se
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chamaria de inversão ou investimento de capital. Por exemplo, colocase um capital nas mãos de um homem de negócios, de um empresário,
e ele se obriga a pagar uma renda pelo capital. Esta é uma obrigação
entre ambos, um puro direito pessoal. Desde o momento em que deixa
de ser cumprida aquela obrigação, a situação em que se encontra é a
de um inadimplemento e, daí, decorrem, naturalmente, todas as conseqüências já conhecidas para a lesão do direito de crédito, para o não
cumprimento das obrigações. Quando, porém, em vez r~i~so, o que se
pretende, ou a que se visa, é criar um direito real, então, surge logo
diante de nós um imóvel, o qual deverá se tornar, de certo modo, o
objeto sobre que incide a renda. O imóvel está nas mãos de alguém,
que é o seu proprietário e este proprietário, não em virtude de um
vínculo pessoal, mas em virtude do fato de àe~er a coisa no seu patrimônio, deve a outrem uma prestação periójica, que constitui a renda.
Se a coisa, posteriormente, for alienada, passar às mãos de outra pessoa, esta prestação passa a ser devida pelo adquirente, pelo novo proprietário; e se a coisa desaparece por um caso fortuito, suponha-se, desaparece o dever de fazer aquela prestação, embora aquele que vinha
pagando tenha, também, no seu patrimônio riquezas abundantes com
que poderia atender a tal prestação.
É fácil, dentro desta noção geral, estabelecermos quais são os característicos da renda real. O primeiro, é este já esboçado - predialidade; - a renda está ligada a um prédio. É aquele imóvel que por ela
responde, que a ela está sujeito, de sorte que o dever jurídico de pagar a renda é um dever ambulatório, acompanha a coisa; à medida que
ela vai passando de um patrimônio para outro, os seus novos proprietários é que se vão tornando devedores. Desaparecida a coisa, desaparece com ela a renda; transformada em outra, para esta outra se transfere a renda; desapropriada a coisa, sobre o valor da indenização perdura
a renda; destruída a coisa por um sinistro, coberto previamente por
um contrato de seguro, sobre a prestação paga pelo segurador reincide
a renda. A renda está, portanto, na coisa e nos seus subrogados; com
ela vive e com ela se extingue em todas as situações.
O segundo característico é a publicidade. Sendo um direito sobre
imóvel, a renda não pode deixai de estar sujeita às formalidades do registro. No registro de imóveis devem ser transcritos os atos de constitução, quer a constituição da renda se faça por meio de um ato inter
vivos, quer se faça por meio de testamento. E, se não estiver feito o
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registro competente, a renda não existe, não existe como direito; existe como simples vínculo pessoal entre dois indivíduos, mas não prevalece erga omnes.
Terceiro característico é a positividade. É esse um característico
singular da renda real entre os outros direitos congêneres. A renda é
um direito real que consiste in faciendo; o dever jurídico que corresponde
ao direito do titular é uma prestação positiva. Quem deve a renda, o
proprietário do prédio onerado, deve fazer o seu pagamento; não cabe,
portanto, para a renda, aquela outra característica inversa, já salientada
para as servidões. Nas servidões, o dever jurídico do proprietário do
prédio serviente, ou consiste numa tolerância, ou numa abstinência; na
renda, pelo contrário, consiste num ato positivo: pagá-la, trazer ao beneficiário dela a prestação, segundo a forma convencionada.
Quarto característico é a temporariedade, que se compreende
muito bem pela finalidade alimentar da renda. A renda não sobrevive
àquele em favor de quem foi constituída, embora se possa admitir, como se verá, no caso mesmo de uma constituição de renda, se opere
um fideicomisso, mas isto é questão a ser estudada mais adiante.
O direito nacional apresenta em matéria de renda uma constituição muito própria, muito original, bastando que se pense que o direito
francês e italiano não conhecem a renda real. Há dois antecedentes importantes, herdados do direito reinícola e que, ambos, contribuíram
para a instauração em nosso direito, desta figura jurídica. O primeiro é
o censo reservatório; o segundo, é o censo consignativo.
O censo reservatório é a forma originária deste direito real. Era
um contrato pelo qual alguém fazia a outr<"m a alienação de um imóvel, reservando-se sobre ele uma renda. É a figura da renda de hoje,
com algumas peculiaridades próprias àquela figura e às condições legislativas de que se originou.
Já o censo consignativo era uma prestação de um capital sobre o
qual quem o recebia passava a pagar periodicamente uma renda. O
censo consignativo encobre a usura com muita facilidade. Em vez de
se falar num empréstimo mediante juros altos, falava-se numa constituição de um censo consignativo e, na verdade, a renda que se ia pagando era usura, bastava para isso ocultar o valor do capital emprestado. Por isso, o censo consignativo não era tão bem visto como o outro. Destas formas antigas provêm as expressões censuário e censuísta,
com que, ainda hoje, se designam as duas partes que se contrapõem
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na figura da renda real. Censuário é o que paga a renda; censuísta é o
que a percebe. São essas as expressões preferíveis para designarem-se
os dois participantes deste direito real.
Vejam-se, agora, quais são os direitos do censuísta. O primeiro, é
o direito à renda. Tem ele o direito a que lhe seja paga a renda pelo
censuário e a renda se vence dia a dia; o seu pagamento, entretanto,
se faz por períodos que a lei não define quais sejam, deixando esta
definição a cargo do ato de constituição. O normal é que se pague o
período vencido, mas nada impede que a prestação da renda seja paga
com antecipação.
O segundo direito do censuísta é o direito de excussão. Este direito consiste na faculdade que tem o censuísta de promover a venda
judicial da coisa, se a renda lhe não for paga. Pode suceder que o
censuário suspenda o pagamento da renda e o censuísta não tenha um
meio de constituir o seu direito por si próprio. Não acontece aí como
numa servidão, daquelas que admitem a proteção possessória, em que
o titular da servidão lança mão de um interdito e, dele armado, exercerá pelas próprias mãos, o direito de que é titular; não é para o censuísta, esta, a maneira, de modo que, à recusa do censuário de pagar
a renda, pode o censuísta, em último recurso, promover a venda judicial da coisa: é o direito de excussão.
E, vendida a coisa, a que tem ele direito? Não se pode dizer que
seja ao preço apurado. Diz-se, então, que tem direito a um capital capaz de produzir a renda, à taxa de 6% que é a taxa legal, a taxa dos
juros moratórios. 14 9 Assim, se a renda era, suponha-se, de seis mil
cruzeiros por ano e se ele, promovendo a venda do imóvel, apura cento e cinqüenta mil cruzeiros, retirará para si os cem mil cruzeiros, que é
capital capaz de produzir aquela renda, e devolverá cinqüenta mil cruzeiros ao censuário, que deles é o proprietário. Entretanto, deve-se imaginar uma hipótese: a de que o preço obtido não perfaça aquele capital. Se
se tratasse de uma hipoteca ou de um penhor, o saldo da dívida perdu-

149. Essa taxa tornou-se obsoleta, em face do problema da desvalorização da
moeda, de tudo o que diz respeito à inflação, que tem assumido, mormente nos
últimos anos, proporções nunca jamais vistas ou imaginadas, suprindo-se, quase
sempre, por via da correção monetária, que, de mais a mais, independe de lei
anterior ou de cláusula contratual que a contemple. Não é, nunca fora, uma forma de sanção, mas, pura e simples uma equivalência, sendo a equivalenztheorie
o que legítima a sua aplicação.
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raria, destituído de garantia real. Assim, quando se tem um objeto
que foi dado em penhor para garantir uma dívida de cem mil cruzeiros, e este, excutido, apenas produz oitenta mil, o devedor continua a
dever vinte mil cruzeiros, que lhe poderão ser cobrados como se
cobraria uma dívida ordinária, para a qual não se tivesse nenhuma garantia especial. Não é assim, porém, no caso da renda em que os direitos do censuísta se confinam no imóvel, não indo além dos seus limites. Se a renda era de seis mil cruzeiros e o imóvel vendido produz
oitenta mil, o censuísta se apossa dos oitenta mil cruzeiros, e dos restantes vinte mil não se fala mais, pois que a coisa se limitou a valer
aquilo; não há mais objeto vinculado ao pagamento da renda. Esta
vincula o imóvel e não a pessoa do censuário, não se podendo cobrar
dele depois que o imóvel não mais existe.
Terceiro direito do censuísta é o direito de preferência sobre
aquele capital que, à taxa de 6%, produzirá a sua renda. Este direito
de preferência surge no caso de uma execução movida por outrem ou,
até mesmo, pelo próprio censuísta.
Pode acontecer que o censuário fique insolvente, abra falência,
indagando-se, em tal caso, qual é a posição do censuísta em face dos
outros credores. Reconhece-se uma preferência dentro dos limites do
valor que venha a ser apurado pelo imóvel gravado, e esse limite vai
até o valor do capital que, à taxa de 6%, engendraria aquela renda.
Assim, suponha-se, voltando ao exemplo, se o imóvel é vendido por
150 mil cruzeiros, o censuísta tem preferência para os 100 mil cruzeiros que lhe cabem, e o rateio se estabelece'ria sobre os 50 mil cruzeiros restantes. Quando há prelação entre o censuísta e outro titular de
direito real, aí, não cabe dúvida alguma, o princípio que resolve as
dificuldades é o princípio da prioridade da inscrição.
Finalmente, saliente-se o quarto direito do censuísta, o direito
que ele tem à sub-rogação da sua renda nos valores em que o imóvel se vem a transformar. Se, por exemplo, há desapropriação por
utilidade pública, a indenização paga. sofre a incidência da renda.
Pode ser investida na criação de um novo imóvel que pagará a renda
ao censuísta ou, se assim não for deliberado, então, se tem direito
àquele capital. O mesmo acontece no caso do seguro e em outros
análogos.
Vejam-se, agora, os direitos do censuário. Pode-se dizer que os
direitos do censuário se limitam a um: é o de resgate. O censuário
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pode a qualquer momento, resgatar a renda. Para isso, entregará ao
censuísta o famoso capital, capaz de render, à taxa de 6%, a renda
que está sendo paga. A isto se limita o que tem a fazer para desvincular o seu imóvel do ônus real que sobre ele pesa. Com isto fica o
censuário habilitado a dar baixa, no registro de imóveis, da inscrição
de ônus real que vinha gravando o seu prédio. Este é o direito de
resgate que assiste a todo e qualquer censuário.
Ao lado deste direito, tem o censuário obrigações. Pode-se dizer
que suas obrigações não são mais do que o aspecto negativo dos direitos do censuísta e, todas, se reduzem afinal ao pagamento da renda. Tem de pagar a renda na forma convencionada; se não o faz, expõe-se ao risco da excussão. Mas, há um caso delicado: é quando o
censuário aliena a coisa, transfere-a a um terceiro, estando com suas
rendas em atraso. Pode, por exemplo, estar devendo diversos períodos
de renda ao censuísta e, na vigência do atraso, aliena o imóvel a um
terceiro. Pergunta-se, então: contra qJem deve o censuísta mover a
ação de cobrança das rendas atrasadas? Esta é uma questão que se deve responder sem necessidade de investigar qual a regra que está na lei
civil, pois, aí, devem-se aplicar, rigorosamente, os princípios gerais que
norteiam a matéria dos direitos reais. É claro que o censuísta deve
cobrar a renda atrasada do adquirente, por isso o seu direito incide sobre o imóvel; é um ônus do imóvel e a pessoa eventual do proprietário é, para ele, indiferente. Quer saber, apenas, quem é que neste momento responde pelo imóvel e desse alguém é que cobrará os seus direitos. De sorte que, chama o atual adquirente, prova qual o número
de prestações em atraso, e dele cobra as rendas em atraso; se não pagar, executa o imóvel. Que sucede, porém, a este adquirente, que fica
desfalcado no seu patrimônio por toda esta renda paga? É claro que,
agora, a questão se resolve entre ele e o alienante. Aplicam-se os princípios pertinentes ao direito das obrigações e tem, então, ação oblíqua
contra o autor do seu direito, regressando contra ele, para haver o
reembolso das prestações atrasadas, que foi obrigado a pagar.
Agora, insista-se ainda num outro exemplo. Suponha-se que o
censuário danifique a coisa; que por sua culpa diminua de valor, e
que, estando ela diminuída do seu valor, a aliene. É um problema;
a coisa já está incapaz de sofrer o pagamento das prestações e, então,
o novo adquirente prefere não pagar e sofrer a excussão. Sofre a excussão; o censuísta apura, na venda judicial, um preço insignificante,
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que não o reembolsa. Pergunta-se, agora, se tem ele uma ação contra
o antigo proprietário, para haver dele uma indenização em conseqüência
daquele ato que, diminuindo o valor da coisa, viria, afinal, produzir este desfalque no seu direito. É natural que tenha ação direta contra o
antigo proprietário, mas isso porque há uma certa culpa aquiliana. A
hipótese é de responsabilidade extracontratual e se situa no direito das
obrigações, mas, isso por ter danificado a coisa, e não por ser antigo
proprietário.
Veja-se, agora, como se constitui o direito de renda real. O direito de renda real se constitui mediante contrato, em primeiro lugar.
É um contrato de constituição de renda que se estabelece e onde se
regula até mesmo o modo do exercício do direito. Este contrato, porém, só dá nascimento ao ônus real a partír da sua inscrição no registro de imóvel. Em segundo lugar, se constitui por testamento, e são
esses dois, os modos de sua constituição.
É claro que não se pode falar em prescrição aquisitiva, porque
não se pode falar de posse. Ainda mesmo que alguém esteja recebendo de outro uma renda, uma prestação em dinheiro, ninguém poderá
ver nesta prestação a exteriorização de um dos poderes inerentes ao
domínio, e ninguém verá uma posse passível da proteção dos interditos e conducentes ao usucapião.
Quanto aos modos de extinção, o primeiro é o resgate, que já
se considerou como direito do censuário, é o segundo é a excussão,
já considerada como direito do censuísta. O terceiro caso é o
implemento do termo ou condição resolutiva, que se tenha posto à
constituição da renda. Outro caso é a morte do censuísta, pois a renda não sobrevive ao seu titular. Outro caso é a prescrição liberatória.
Se se passam os anos, -sem que a renda seja cobrada, ao cabo de algum
tempo, está o censuário exonerado dela pela prescrição liberatória, podendo fazê-la acertar judicialmente por meio da ação declaratória competente, e promover a baixa da inscrição no registro de imóveis. Qual
o prazo desta prescrição? É o prázo próprio das ações reais; por isso
que a cobrança da renda é uma ação real, que preserve em 10 anos
entre presentes e 15 entre ausentes.
Diga-se, de um modo geral, que a renda pode-se extinguir por
qualquer fato previsto no ato de constituição, expressamente ou decorrente de sua natureza, de modo que, se foi constituída por meio de
doação e sobrevém um daqueles fatos que autorizam a revogação da
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doação, está claro que a renda é arrastada no efeito extintivo desse
fato. Então, diga-se, fatos previstos nos atos de constituição ou deles
decorrentes, todos põem fim à renda.
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CAPITULO XXXI
ENFITEUSE
Função Social - Evolução - Conceito - Elementos característicos.
Direitos e deveres do Enfiteuta e do senhorio direto.
Constituição e extinção da Enfiteuse - Terrenos de Marinha
Legislação Especial.
O conceito de enfiteuse é o de um direito real perpétuo, de· uso
e gozo, ao qual se acrescenta o poder de disposição da coisa. Esse poder de disposição da coisa é extenso, não só compreendendo o poder
de alterá-la, que ao usufrutuário é expressamente retirado, pois, no
usufruto, já diziam as Institutos, há o direito de uso e gozo salva rernm substantia, como tem o direito de alienar, de transferir a outrem
o seu direito, faculdade que também se recusa ao usufrutuário, e tem
a faculdade, ainda mais significativa, de onerar a coisa, de criar sobre
ela direitos reais.
Tal é a amplidão dos poderes do enfiteuta: usa, goza e dispõe
da coisa; dispõe alterando, alienando ou onerando-a, de tal sorte que,
o que resta ao proprietário é uma sombra do direito de propriedade.
Ele apenas tem, em primeiro lugar, uma expectativa de reintegração
do seu direito, que se poderá verificar no momento em que às suas
mãos venham, de volta, os poderes transferidos ao enfiteuta; em segundo lugar, tem um direito a uma prestação, ao foro ou cânon, que é
uma prestação anual, paga pelo foreiro ao aforador, isto é, pelo enfiteuta ao proprietário e, também, tem o direito ao laudêmio, que é
uma percentagem sobre o preço pelo qual o bem dado em enfiteuse
vem a ser, de futuro, alienado. Tudo mais está nas mãos do enfiteuta
ou foreiro que, por isso mesmo, parece um verdadeiro proprietário.
A noção popular de enfiteuse confunde-a com a de propriedade.
Todo enfiteuta se considera proprietário; ninguém distingue entre a
propriedade plena que tem de uma coisa e a enfiteuse que tem de
uma outra; apenas se sabe, por .exemplo, que o prédio situado em determinada rua, está sujeito ao pagamento dos impostos, e que um
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prédio que, porventura, se tenha, diga-se, na rua da Lapa, está sujeito, além do pagamento dos impostos, ·ao pagamento anual de um foro,
e sabe-se que, em sendo vendido o prédio daquela rua, o preço pertence integralmente ao seu dono, mas, em se vendendo o da rua da Lapa,
se terá de pagar a um aforador uma percentagem sobre o preço de
venda a que se chama laudêmio. O reconhecimento destes dois deveres
não importa ao reconhecimento de que aqui se é proprietário, e lá
não; não ocorre considerar-se, lá, titular de um direito real na coisa
alheia, e aqui titular de um direito in re propria, titular de um domínio.
Se a noção popular que se tem da enfiteuse a equipara a uma
propriedade, de tal sorte que o enfiteuta se considera proprietário,
na noção técnica já não se pode dizer o mesmo. Aí, convergem ps.
ra o conceito do instituto duas tradições doutrinárias: a tradição romana, que fez da enfiteuse um ius in re aliena, e a tradição medieval,
que dela fez um verdadeiro domínio, tanto assim, que lhe deu o nome de domínio útil, para distinguir do outro, reservando a este senhorio do proprietário percebedor de foros e laudêmios, o nome de domínio direto ou eminente, colocando, assim, o imóvel debaixo de dois
direitos de propriedade superpostos.
Comece-se por observar a tradição romana, depois vendo-se a medieval. O próprio nome enfiteuse está indicando a origem do instituto.
Com esse nome, ainda ao tempo das repúblicas livres da Grécia, designavam-se todas as concessões administrativas de terras públicas, concessões que motivaram o pagamento de um cânon próprio. Enfiteuse, na
tradição do direito grego, é sempre uma concessão administrativa, uma
concessão de terras, que precisavam ser cultivadas, mas que as cidades
desejavam conservar na sua plena propriedade, apenas concedendo-as a
particulares para que as explorassem mediante o pagamento de uma
espécie de imposto, de um cânon.
No direito romano clássico não existe um tal instituto. Existia
certamente, até mesmo em época anterior, a concessão de ager publicus, mas essa concessão era a que se chl!ffiava usus [ructus vel possessio, na terminologia clássica daquele instituto. Em todo o caso, no
direito romano clássico, fms da República, primeiros séculos do Império, havia um instituto que teve grande importância na formação da
nossa enfiteuse atual. Este instituto era a concessão de terras das colônias e municípios, para serem exploradas por particulares. Os partícula-
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res que recebiam essas terras pagavam uma espécie de renda anual por
elas e, chamava-se a esta renda vectigal ius in agris vectigales, é o nome que se dava, então, a este direito sobre as terras concedidas, ao
qual cedo se reconheceu a proteção dos interditos. Mas, no ius in agris
vectigales não se vê um domínio, nem mesmo, sequer, um direito real.
Os autores o tratam como locação perpétua e na perpetuidade é que
está o elemento diferenciador do instituto em relação às outras formas
de locação já conhecidas na época.
No direito romano post-clássico, então, as coisas se transformaram
um pouco. As terras existentes nas províncias, que pertenciam ao Senado ou pertencian1 aos príncipes, eram freqüentemente concedidas em
propriedade. Dava-se um direito de propriedade sobre elas, caracterizado pelo pagamento de um tributo ou de um estipêndio, e essas terras tributárias ou estipendiárias eram, então, objeto da chamada propriedade provincial. O que era comum, era uma concessão renovável,
uma concessão para a qual se estabelecia um prazo, ao cabo do qual
se reconduzia ou não o concessionário. É verdade que, na prática,
sempre se adotou reconduzir, mas, em primeiro lugar previa-se a idéia
da temporariedade e, em segundo, a renda que pagava o concessionário era bem superior ao tributo ou estipêndio que se cobrasse de um
proprietário provincial.
Essa forma de concessão renovável prospera nas margens do Nilo,
onde, a partir de uma certa época, se estabeleceram os grandes celeiros do Império. A exploração das terras férteis do Egito foi a causa
de prosperarem estas formas de concessão e, por isso mesmo, tais
concessões prosperaram em país de língua grega. Não tardou que se
adotasse para elas o nome de enfiteuse, nome que tinha uma tradição
nos países helênicos, em face daquele uso que dele se fazia, ligando
a toda e qualquer concessão administrativa.
Adotando-se o nome de enfiteuse, e estendendo-se ao instituto
as formas de proteção possessória e petitória que convinham a um
proprietário provincial, os romanos não tardaram em reconhecer
a natureza de direito real a estas concessões, mas sempre as conceberam como direito real na coisa alheia, sem jamais confundir o enfiteuta com o dominus ou, até mesmo, com o proprietário provincial.
Completamente diferente foi a concepção que do instituto teve
na Idade Média, cujas instituições se cristalizaram em tomo de um
modelo: o feudo. O feudo vinha abrir uma importante transforma-
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ção no próprio conceito de exclusividade do domínio, pois era um
artifício técnico que permitia a alguém transferir a outrem a propriedade de uma coisa, sem deixar de ser proprietário. Isto chocava a
concepção romana de propriedade, pois, entre os romanos, duorum
in solidum esse non_ potest, mas era uma construção nova que surgia,
a constituição de um sistema de propriedades superpostas, numa superposição vertical de títulos. Um proprietário considerando-se inferior, e outro, superior, traduzindo-se esta relação de inferioridade numa série de deveres jurídicos, de prestações que o inferior fazia ao
superior. Isto que se aplica na idéia do feudo para a primeira relação entre o senhor e o seu vassalo, aplica-se com a maior facilidade
nas relações entre os vassalos e aqueles a quem, por sua vez, desejavam
conceder a propriedade de parte de suas terras. De modo que, o senhor que recebeu, suponha-se, de um chefe militar, um feudo, fazia
subenfeudação e, abaixo dessa subenfeudação, faziam-se outras que
já não eram propriamente feudos, porque não acarretavam mais as
mesmas conseqüências econômico-jurídicas, em dar lugar ao novo domímio, subordinado ao domínio anterior. E o inferior, por sua vez,
podia desdobrar-se através da constituição de um novo título abaixo daquele, formando, assim, o famoso anfiteatro enfitêutico de que
falavam os antigos autores.
Ao domínio inferior chamava-se útil, porque era nele que estava
concentrado o interesse econômico da expiração. Ao superior chamava-se eminente ou domínio direto, porque era dele que o outro derivava, de sorte que, útil era o indireto e, nestas expressões - domínio
útil e domínio direto - sabe-se que trabalhou a doutrina medieval
com a analogia com aquela ação que protegia o domínio, a vindicatio

utilis.
Nesta concepção medieval, o nome de aforamento e até mesmo
o de enfiteuse, serviram para designar a constituição de um domínio
útil, abaixo do senhorio direto, e o nome de enfiteuta, o de aforador,
para aquele que conserva o senhorio direto, o domínio eminente. De
sorte que, na concepção medieval deste instituto, o enfiteuta ou foreiro é um proprietário, é um titular do domínio útil e, eventualmente,
também, o titular do domínio eminente, com relação aos domínios
que se venham a constituir abaixo do seu.
Ao antigo direito luso-brasileiro passou fortemente esta concepção
feudal e sempre se distinguiram dois tipos de propriedade: a proprie372

dade alodial, que era a propriedade do tipo romano não superposta, e
a propriedade feudal, que era a propriedade de tipo medieval, com o
domínio superposto em 1?, 2?, 3? ou- mais graus. Note-se que onde
penetraram profundamente as idéias medievais foi na natureza dos serviços prestados pelo titular do domínio útil ao titular do domínio
direto. Em vez das idéias, que apenas falavam no pagamento de uma
prestação pecuniária, de um foro ou cânon, o velho direito português
encheu-se de serviços pessoais a título de prestações e, assim, o titular
do domínio útil deveria dar ao titular do domínio direto, por exemplo, apoio militar, tantos dias de trabalho, sem falar numa série de
outras pensões e prestações que eram conhecidas pelos mais diversos
nomes.
Pode-se dizer que, ao longo da evolução do nosso direito, as
duas concepções, a romana e a medieval, rivalizaram, e que houve até
mesmo, da parte da compreensão do sentido popular do instituto, umforte predomínio da concepção medieval. Esta é uma tese particuhi.rmente grata a Lacerda de Almeida, que a conduziu muito bem no
seu Direito das Coisas.l50
De fato, viu-se que entre nós o enfiteuta se considera dono, e
que uma das leis mais importantes de 1890 foi ao extremo de construir a enfiteuse de um modo tão medieval que considerou o foro um
ônus real incidindo sobre a coisa. Veja-se bem, como isto importa
numa inversão das posições do enfiteuta e do proprietário. Na concepção da enfituese como direito real na coisa alheia, o ônus é a enfiteu-·
se e o proprietário é que está com seu imóvel gravado de enfiteuse,
cabendo ao enfiteuta pagar um foro, mas este foro ele paga a título
de um equilíbrio de interesse econômico, não constituindo de maneira
nenhuma um ônus imposto sobre o imóvel. Na lei hipotecária passouse de modo inverso; o enfiteuta passou a ser o onerado com o dever
de pagar o foro, de tal sorte que o senhorio direto é que passou a
ter sobre o imóvel do enfiteuta um direito real na coisa alheia, exercido pela percepção dos foros. Talvez que esta idéia não esteja longe
da verdade, talvez que ela exprima bem, não só a noção do instituto
como a verdadeira doutrina, desde que seja possível afastar-se o doutrinador de certo passado histórico do direito enfitêutico.

150. Direito das Coisas, Vol. I, §§ 77 a 95, Rio de Janeiro, 1908.
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O Código Civil classificou a enfiteuse entre os direitos reais na
coisa alheia, mas nela perduram, lado a lado, a tradição romana e a
tradição medieval. A tradição romana, na colocação do instituto entre
os direitos reais na coisa alheia; a tradição medieval, no emprego constante da terminologia medieval, domínio útil, domínio direto, e numa
série de outras noções, algumas das quais têm sido censuradas pelos
comentadores do Código, como a subenfiteuse, por exemplo, instituição puramente medieval introduzida por uma emenda de Lacerda de
Almeida. ISI
Quais são os característicos da enfiteuse? Em primeiro lugar a
perpetuidade. A perpetuidade é consbstancial à enfiteuse. Enfiteuse
com prazo limitado é puro arrendamento, embora possa ser arrendamento com prestações de renda muito insignificantes, todavia, não mereça mais o nome de enfiteuse se estiver sujeita a qualquer limitação
de tempo.
O segundo requisito e característico da enfiteuse é a incidência
sobre a coisa imóvel. Não se pode conceber enfiteuse dos móveis.
O terceiro é o fim de utilização agrícola ou de edificação dos
bens enfiteuticados. Entre nós, talvez, uma característica admitida pela origem histórica e pela fmalidade econômica do instituto, em que a
enfiteuse sempre responde a uma finalidade de aproveitamento de terras inexploradas. Foi para dar um valor às terras que o proprietário
não se sentia em condições de aproveitar, que a enfiteuse sempre
se constituiu; ela foi a grande técnica posta ao serviço dos antigos
latifúndios. De um lado, conserva o seu proprietário o prestígio político que a imensidão de suas terras lhe confere e, de outro, fragmenta
a propriedade, economicamente, nas mãos de pessoas capazes de explorá-la. Desempenhou, portanto, um papel importantíssimo numa determinada fase da vida econômica dos povos, principalmente se atendesse a que a enfiteuse, geralmente, prospera em época de capitalismo,
quer dizer, em época em que a classe possuidora de bens se retira do
trabalho direto, deixa de explorar por suas próprias mãos as Lerras de
que é proprietária, e procura viver dos rendimentos. A essa concentração capitalista sempre correspondeu, no mundo antigo, no mundo medieval, um surto de enfiteuses.
151. Na qualidade de membro da Comissão dos Cinco, isto é, Comissão incumbida de rever o anteprojeto de Código Civil, antes de sua remessa à Câmara dos
Deputados, em l 900.
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Na Idade Média, e até mesmo na Moderna; na Ibéria, por exemplo, a enfiteuse foi, também, um grande instrumento das corporações
religiosas que, obtendo grandes concessões de terra, eram, entretanto,
incapazes para a sua exploração intensiva e, então, davam enfiteuses.
Mas, ao que a enfiteuse ficou indissoluvelmente ligada foi a essa fmalidade econômica: exploração de terras inexploradas ainda e edificações de terras a tal destinadas, mas, seja como for, ainda não edificadas. Depois de edificadas, depois de exploradas, é claro que a enfiteuse continua, pois que é perpétua por defmição.
Agora, vejam-se os direitos do enfiteuta. Os direitos fundamentais
do enfiteuta, pode-se dizer que são os de usar, gozar e dispor da
coisa. Usa dela sem restrições; tem o uso igual ao de qualquer proprietário, e o mesmo pode-se dizer do gozo, da percepção dos frutos e
produtos. Quanto à disposição, é também ampla. O enfiteuta pode alterar a coisa como entender. Pode alienar o seu próprio direito e pode mais, ainda, criar ônus real sobre a coisa, pode hipotecá-la, dá-la
em anticrese, pode até, e aí está. o ponto mais delicado, impor servidões.e usufruto. Cumpre indagar, entretanto, se no caso de extinguir
a enfiteuse, resolvem-se estes ônus reais que afetam a substância da
coisa, por isso que diminuem o direito do senhorio eminente. Diz
Lacerda de Almeida que sim, que desde o momento em que se resolve a enfiteuse, resolvem-se, também, os direitos reais à substância da
coisa, criados pela enfiteuse. O ponto é delicado e talvez mereça um
estudo mais profundo.
Outro direito especial do enfiteuta é o direito ao resgate da enfiteuse. É interessante esta criação, que se encontra no art. 693, do
Código Civil, pois é uma verdadeira exceção à perpetuidade da enfiteuse e, por outro lado, favorece a tese de sua constituição medieval. Estabelece o Código que, depois de decorridos 30 anos da constituição
da enfiteuse, é lícito ao enfiteuta tornar o seu domínio útil em domínio pleno, pagando ao enfiteuticador, ao senhorio direto, 20 pensões,
20 foros.152 O foro é, como se sabe, uma prestação anual devida pelo
enfiteuta ao enfiteuticador. É curioso esse mecanismo do resgate que,

152. O prazo para o exercício, pelo foreiro, do direito de resgate foi alterado,
primeiro, para 20 anos, e, hoje, para 10 anos, aqui mediante o pagamento de
2,5% do valor atual da propriedade plena mais o equivalente a 10 foros, como se
esclarece na nota seguinte.
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em vez de funcionar a favor do proprietário contra o titular do direito
real, no caso, funciona em favor deste contra o proprietário, dando,
assim, a entender que o ônus é, realmente, o foro e não a enfiteuse,
como dizia a nossa vellia lei hipotecária.
Note-se que deste direito de resgate estão excluídos os bens da
União. Os bens da União dados em enfiteuse não 'podem ser resgatados, qualquer que seja o tempo decorrido, como determina expressamente o Decreto 22.785, de 31 de maio de 1933. Entre esses bens estão os terrenos da Marinha, cuja enfiteuse obedece a normas especiais,
cujo estudo é mais do direito administrativo.
Direito à opção é o outro direito que se reconhece ao enfiteuta.
Muitas vezes sucede que o proprietário, o senhorio direto, resolve alienar o seu título, passar a outrem aquela propriedade de que é ti~lar.
Nesse caso, está obrigado a dar ao enfiteuta um aviso prévio, comunicando-lhe o preço pelo qual pretende alienar o seu domínio direto, e
o enfiteuta tem trinta dias para dizer se quer ou não comprar por
aquele preço. Se quiser, assiste-llie a preferência, e se não quiser, a
venda se efetuará a terceiros.
Outro direito do enfiteuta é subenfiteuticar. Pode constituir,
através da sua, outras enfiteuses, em relação às quais se comporta como titular de domínio direto. É o que dispõe o art. 694 do Código
Civil.
Vejam-se, agora, as obrigações. A primeira é a de pagar o foro.
Aí reside a obrigação, por excelência, do enfiteuta. O foro, sabe-se,
não corresponde, nem mesmo economicamente, a uma renda ou aluguel; primeiro, porque é imutável e, sendo imutável, não acompanha
as transformações do valor da coisa, nem as transformações do valor
da moeda, e cai, por esta razão, a somas ridículas, ante o fato de que
o dinheiro tende a uma constante desvalorização. Pouco importa não
guarde o foro nenhuma comutatividade com o gênero de utilidades
que o enfiteuta retira do seu prazo. Se o foro deixa de ser pago durante três anos consecutivos, a enfiteuse sofre o que se chama o comisso. Extingue-se a enfiteuse e reintegra-se em sua plenitude o domínio do senhorio direto.
Segunda obrigação do enfiteuta é a de pagar os impostos e todos
os ônus reais que incidam sobre o prédio. É ele, portanto, enfiteuta,
que, em primeiro lugar, presta as servidões, quando estas exigirem de
sua parte uma determinada obrigação. É ele quem paga as rendas re •is,
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pmventura constituídas sobre os imóveis. É ele quem sofre qualquer
excussão de direito real de que o seu bem venha a ser objeto.
Outro dever do enfiteuta é o de dar, ao senhorio direto, aviso
de que pretende vender o prazo, para que o senhorio direto exerça,
se quiser, o mesmo direito de preferência que há pouco reconhecemos ao enfiteuta para as alienações do domínio direto. Tem, também,
trinta dias para dizer se exerce ou não o seu direito de preferência,
por aquele valor. Se não exerce, a alienação se fará a terceiros; se
exerce, é a ele que se deve a transferência do domínio útil, reintegrando-se, assim, aquele domínio direto na plenitude da propriedade.
Outro dever do enfiteuta é o de pagar laudêmio ao senhorio, se
este não exercer o direito de preferência. Desde que o senhorio, dentro dos trinta dias, não tenha exercido o direito de preferência, o enfiteuta alienará a coisa ao terceiro que a desejar adquirir, mas .pagará
ao senhorio direto 2,5% do preço da alienação, a título de laudêmio,
sendo este laudêmio ·que constitui, via de regra, a principal riqueza dos
grandes proprietários de terras enfiteuticadas, porque é uma espécie de
imposto sobre a circulação dos bens, que lhes vêm às mãos periodicamente e que representa, portanto, um sólido interesse econômico.
Se, por acaso, o enfiteuta não der aviso , prévio, não cumprir
esta sua obrigação, e o senhorio vier a saber da alienação sem ter sido
notificado para exercer a preferência, qual a sanção de que poderá lançar mão? Mover simplesmente uma ação de perdas e danos contra o
enfiteuta que não deu aviso prévio? Isto contrariaria a natureza real
do seu direito, de sorte que, tem ele seqüela contra o terceiro adquirente e vai pleitear dele a coisa, pagando-lhe o preço pelo qual a adquiriu.
Os direitos e deveres do senhorio direto podem ser estudados
muito mais concisamente, pois eles nada mais são do que um negativo das obrigàções e direitos do enfiteuta. Em primeiro lugar, o
senhorio direto tem direito aos foros e laudêmios; tem direito à opção
nas alienações do domínio útil, o que se exerce tanto nas alienações
como nas dações em pagamento e nas vendas judiciais, como nas
arrematações em leilão público a que, porventura, o imóvel seja levado,
suponha-se, para execução de dívidas. Pode concorrer a este prazo
o senhorio direto e, fixado o lan·ce vencedor, declarará que opta
e quer concorrer por aquele mesmo preço, caso em que lhe será
adjudicado o bem pela maior quantia oferecida. Finalmente, sempre
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que se verifique qualquer uma das causas em virtude das quais a enfiteuse se extingue, consolidando-se, assim, o domínio sob a titularidade do senhorio direto.
Quanto às suas obrigações, pode-se dizer que elas se resumem em
dar aviso ao enfiteuta, todas as vezes em que pretenda alienar o seu
direito, para que o enfiteuta exerça, também no prazo de trinta dias,
a opção que a lei lhe reconhece.
Acrescente-se alguma coisa sobre a pluralidade de titulares na enfiteuse. Chama-se de um modo geral, prazo enfitêutico, o direito do
enfiteuta. Tanto se emprega ::-sta palavra para referir-se à coisa de que
se tem enfiteuse, como para referir-se ao seu domínio útil. Os prazos
são indivisíveis. Quando sucede que um imóvel, sobre o qual incide
uma enfiteuse, vem a caber a várias pessoas, todas elas titulares do domínio útil, não lhes é lícito, por muito cômoda que seja a divisão, dividir o prazo entre si, fazer aquilo que se chama dividir o prazo em
glebas. O prazo é um só, e todos os enfiteutas ficam em comunhão.
Esta indivisibilidade do prazo só pode ser alterada com o consentimento expresso do senhorio direto, mediante um ato bilateral que determine a divisão das glebas. Se este ato não for praticado, os enfiteutas ficam em comunhão e têm, então, o prazo de seis meses para escolher,
entw eles, um que representará os enfiteutas perante o senhorio direto. Daí em diante só se entende com aquele; dele exige foros e laudêmios e a ele faz as notificações da alienação do domínio direto para
que exerça a preferência. Chamamos a este enfiteuta, que representa
os demais, de cabecel e, se os enfiteutas deixam que se passem os seis
meses sem escolher o cabecel, o direito de escolha passará para o senhorio direto, o qual, então, indicará o cabecel. Todas as ações que
o senhorio direto tenha a propor contra os foreiros se dirigirão contra
o cabecel, e este, depois, terá ação oblíqua contra os outros enfiteutas, para deles haver as partes que lhes couberem na responsabilidade
por ele satisfeita.
Diga-se, agora, algo sobre a constituição e extinção da enfiteuse.
A enfiteuse se constitui por testamento, mediante contrato ou por
usucapião.
O contrato em que se constitui a enfiteuse e que depois deve ser
levado a registro de imóveis, é o chamado contrato enfitêutico.
Quanto à extinção, a enfiteuse se extingue: primeiro, pela perda
do objeto, pela deterioração do imóvel, e o imóvel está deteriorado
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quando já não vale um capital correspondente ao foro e mais um
quinto deste. Aí se diz que, praticamente, a enfiteuse está perdida pela deterioração do prazo. Em segundo lugar, pela prescrição, quando
acontece que outra pessoa começou a usucapir, adquirindo-a por usucapião. Em terceiro lugar, pela renúncia do enfiteuta. Assim como
urna pessoa pode renunciar à propriedade, pode renunciar à enfiteuse e
fazer inscrever a renúncia. Está claro que . os credores podem opor-se
e, prestando caução dos foros, podem contrariar a renúncia, porque
querem executar o imóvel por dívidas. Em quarto lugar, pelo cornisso,
deixando o foreiro de pagar os foros por três anos consecutivos. Em
quinto lugar, pelo resrte, quando o foreiro pagar 20 foros, já tendo
decorridos 30 anos 15 da enfiteuse. Em sexto lugar, pelo exercício da
opção, por um ou por outro, porque, neste caso,. exercendo o direito
de opção, ficará nas mãos de um só o domínio pleno. Em sétimo lugar, pelo falecimento do enfiteuta sem herdeiros, consolidando-se, neste caso, o domínio nas mãos do senhorio direto.

153. Pela redação atual do art. 693 do Código Civil, dada pela Lei n? 5.827, de
23 de novembro de 1972, o resgate opera-se quando o foreiro pagar 2,5% do valor atual da propriedade plena mais a quantia equivalente a 10 foros, uma vez
decorridos 1O anos da enfiteuse; anteriormente, o texto originário do referido artigo fora modificado em 07/03/55 pela Lei 2.437, quando o resgate se fazia com
20 anos de enfiteuse e mediante pagamento de 20 foros.
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CAPITULO XXXII

GARANTIAS REAIS
Função Econômica - Evolução
Normas comuns aos Direitos Reais de garantia

Os direitos sobre a coisa alheia, já estudados, foram os direitos

à substância da coisa. Quer nas servidões, quer no usufruto, no uso,
na habitação, nas rendas constituídas sobre imóveis ou na enfiteuse,
sempre, o titular do direito real frui vantagens da própria coisa; participa de suas utilidades ou dos frutos que ela engendra, e limita, portanto, a utilização econômica que o proprietário dela está tolerando.
A nova classe de direitos, que a seguir será estudada, é a classe
dos direitos reais de garantia, que é constituída por certos direitos que
não conferem ao seu titular qualquer participação na coisa, na sua
substância, mas, apenas, eventualmente, um direito ao seu valor; é o
valor dela que serve de objeto ao seu direito, valor apurado mediante
uma alienação. Portanto, para que o titular de um direito real de garantia realize os benefícios de· seu direito, a coisa precisa ser transformada num preço e sobre este preço, então, é que o direito do titular
se exerce, é que ele encontra satisfação.
Os direitos de garantia são, por excelência, o penhor, a hipoteca
e a anticrese. A anticrese também faz parte do seu elenco, mas, muitos princípios gerais que se assentam para esta classe de direitos, não
se aplicam à anticrese: para ela vigoram certas regras e princípios excepcionais.
Antes de entrar-se no estudo individual do penhor, da hipoteca e
da anticrese, deve-se fazer o estudo de certas características e normas
comuns a todos os direitos reais de garantia. Comece-se, preliminarmente, por situar o funcionamento deste direito no quadro geral da
execução das obrigações, das dívidas. Sabe-se que o patrimônio do devedor é a garantia geral dos seus credores. Um homem, uma pessoa
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natural ou jurídica é devedora de obrigação a uma ou a várias pessoas.
Se as obrigações não são executadas, se o devedor se torna inadimplente ou se, em conseqüência da inobservância de um dever jurídico qualquer, vem a ocorrência de uma responsabilidade que ele, devedor, expontaneamente não satisfaz, surge para os credores a necessidade de
invocar uma sanção. Têm eles de cobrar a obrigação ou, por outra, de.
cobrar o dever jurídico secundário que surge de um inadimplemento
ou de um ato ilícito.
Para executar esta obrigação a que o devedor está sujeito, o credor busca •meios de satisfação no patrimônio do devedor. Todo o patrimônio do devedor responde pelo seu débito, sendo a garantia comum dos credores. Se o patrimônio é tão extenso, que os valores nele
encontrados excedem os créditos exigíveis, cada credor, por seu turno,
vem e encontra satisfação. Que acontece, porém, se os créditos excedem os bens do devedor? Então, se tem o devedor em situação de insolvência e, para esse caso, a lei prescreveu o rateio sob a forma específica do concurso de credores. Rateiam-se os bens entre os credores,
de modo que cada um deles possa satisfazer-se proporcionalmente ao
seu crédito, em confronto com os demais. Nesse momento, sabe-se que
nem todos os créditos se apresentam em posição de igualdade. Alguns
há, aos quais se dá preferência sobre os outros, de sorte que, no concurso de credores, em vez dos créditos se apresentarem como uma certa massa homogênea para um rateio igual, alguns surgem em primeiro
plano, justificando o primeiro rateio, enquanto outros só se apresentam em segundo plano, para o rateio do resíduo. Chama-se privilégio
a esta preferência, e distinguem-se os privilégios em geral e especial.
:É claro que pode sempre suceder ser a massa dos bens do devedor tão diminuta, que os primeiros créditos privilegiados consomem os
bens e nada deixam para o pagamento dos restantes, ou nem há mesmo qualquer bem para oferecer-se ao pagamento ou, então, o rateio
se vem a fazer, mas o quinhão de pagamento que toca a cada crédito
é incomparavelmente menor do que a exigibilidade do credor e, em
todos esses casos, o direito estaria frustrado porque o credor não encontra satisfação. Não há outro remédio senão esperar pacientemente,
ao longo dos anos, que se reconstitua a situação patrimonial daquele
devedor, para ser, então, de novo proposta a cobrança, de novo tentada a satisfação da obrigação, e, se não bastante, alerta na defesa dos
seus interesses, se não vem ele periodicamente tentar cobrar, o tempo
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opera a sua função convalescente e, ao cabo de alguns anos, o devedor
se exonera pela prescrição. De modo que, o risco que pesa sobre todo
credor é o de não encontrar no património do devedor meio suficiente
para o pagamento integral. Este risco, este perigo, é o que o direito
procura obviar, mediante a instituição das garantias.
A primeira modalidade de garantia que se depara, quando se tem
em vista a fraqueza patrimonial do devedor, é a garantia pessoal. Esta
garantia consiste em estenderem-se os direitos além do património do
devedor, ao património de uma outra pessoa, cuja cobertura económica inspira maior confiança. Surge assim, a rarantia fiduciária. O fiador,
o avalista, todas as formas, enfim, que a garantia pessoal pode revestir
e que tem sempre o mesmo objetivo jurídico c económico: colocar ao
lado do património do devedor, um outro património que, com o dele, responda pelo cumprimento da obrigação.
Não é, porém, a garantia pessoal o único meio de que se dispõe
para reforçar as sanções de que está munido por lei o nosso crédito.
Pode-se, também, pensar numa garantia real. Na garantia real, em vez
de colocar-se ao lado do património do devedor um outro património
que a ele se some para garantia do cumprimento dos compromissos,
toma-se uma coisa na sua individualidade e se declara que o seu valor
ficará diretamentc destinado ao pagamento daquela obrigação. Em vez
de ter-se, como garantia, o património do devedor, no estado em que
se acha quando a execução se verificar, obtém-se, como garantia, uma
coisa, vinculada esta ao crédito, e, pouco importa, dai por diante, o
estado em que se venha encontrar o património do devedor, a coisa
está ligada ao cumprimemo daquela obrigação. Se o devedor perder toda a sua fortuna, inclusive a coisa que escolheu para responder pelo
seu compromisso, isso em nada atinge a segurança, porque a coisa,
saindo do património do devedor, terá ido para outro património, e
onde quer que se encontre, poder-se-á transformá-la no seu valor, e
com esse valor satisfazer o cumprimento da obrigação. A coisa está
vinculada à obrigação, está sujeita a um vínculo e, por essa razão, já
os romanos diziam tratar-se de res obligata. Na verdade, a obrigação
recai sobre a pessoa, mas tão intimamente está a coisa ligada à satisfação dela, que se pode dizer res obligata, como se a coisa estivesse envolvida no próprio vínculo da obrigação.
Os direitos pelos quais a coisa pode ficar obrigada são o penhor,
a hipoteca e a anticrese. Considere-se, ligeiramente, o histórico destes
direitos, depois as suas características e normas gerais.
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As garantias reais apareceram tardiamente em relação às pessoais,
o que é natural, pois a garantia real já representa um artifício jurídico, uma combinação mais engenhosa, que pressupõe uma técnica mais
requintada. A garantia pessoal, pelo contrário, está muito de acordo
com a índole primitiva das obrigações.
No Direito Romano antigo, pré-clássico, a forma de garantia que
primeiro apareceu foi a fidúcia. A fidúcia, nem podemos dizer que
fosse um instituto jurídico à parte. Alguém, que possuía uma coisa
mancipi, podia mancipá-la a outrem com o pacto de que a coisa seria,
por sua vez, remancipada ao alienante, desde que o preço fosse devolvido. Era um pacto perfeitamente legítimo; era um pacto aceitável e
conhecido desde a antiguidade. Este esquema, esta operação em que,
na verdade, apenas se encontram duas vendas, ou melhor, duas maneipalio, ligadas entre si por meio de uma convenção, não chega a ser
um instituto jurídico novo, não merece um tratamento entre as várias
categorias jurídicas. Entretanto, a sua essência é a confiança, que tem
aquele que mancipa, de que a coisa lhe será remancipada se efetivamente cumprir o compromisso da devolução do preço e, por isso, se
chama a essa transação de fidúcia, que pode ser feita sem nenhum interesse financeiro, caso em que era chamada fiducia cum amico, mas
podia ser, também, fiducia cum creditare. Na verdade, podia ser o disfarce de um mútuo não haver preço nenhum, podendo também haver
apenas um mútuo ao qual logo acompanhava esta transferência de propriedade, verdadeiramente a título de garantia. Se, depois, o mutuário
pagasse ao mutuante a soma que foi mutuada, a coisa era devolvida,
pois o mutuante não a recebera, na verdade, com a intenção de se
tornar proprietário, mas pensando até mesmo em devolvê-la, logo que
a obrigação fosse satisfeita.
Na fiducia cum creditare, o mecanismo desta mancipatio dupla,
servia perfeitamente à realização de uma garantia real, pode-se dizer, a
mais severa que alguém poderia engendrar, pois tão severa é esta garantia que, por assim dizer, se executa a priori. Antes de saber-se se a
obrigação será cumprida ou não, já se atribuiu ao credor a propriedade da coisa, e este ficará numa situação privilegiada.
Por isso mesmo, sendo a fidúcia uma garantia muito severa, só
foi conhecida da antiguidade romana e, nos tempos atuais, vode-se dizer que caiu em desuso, porquanto dificulta, em vez de facilitar, as
operações de crédito de que se tinha necessidade e, por isso, é prová-
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vel que, desde uma: antigüidade muito remota, ao lado dessa garantia,
tenha aparecido um pignus, do qual se tem poucas notícias, mas podese afirmar que é antigo, pois, nos tempos das leis do Direito Romano
pré-clássico, já se encontra uma ação que se chama pignoris capio, o
que mostra que já existia um pignus em que se introduzia a função de
garantia. Este pignus era a entrega efetiva de uma coisa ao credor,
mas, em vez de fazer-se a mancipatio, como na fidúcia, em vez de se
oferecer a propriedade, apenas se concedia ao credor a detenção. O
credor levava a coisa, mas não lhe adquiria a propriedade, e a devolvia
depois de pago.
Neste terreno, está-se tratando sempre com suposições, porque as
fontes ainda não permitem à ciência romanística moderna reconstruir
com rigor a história dos direitos reais de garantia. Em todo o caso,
pode-se dizer que este pignus era uma pura medida coercitiva, quer dizer, era um direito de retenção, se assim se pode exprimir. O credor
retinha a coisa e não a devolvia enquanto não fosse pago, mas nem se
tornava seu proprietário nem podia, conseqüentemente, vendê-la. Por
outro lado, sabe-se que o edit~ do pretor conferia ao credor, em
cujas mãos houvesse um pignus, a proteção dos interditos e, por conseguinte, o credor pignoratício tinha a posse, não a posse ad usucapionem, mas a posse ad interdicta pura e simples. E a proteção dos interditos foi concedida, depois, até ao próprio devedor, para reaver a coisa
quando a obrigação fosse satisfeita e o credor não a quisesse devol'9'er.
Isso é o que se chamava a datio pignoris.
Quando foi que se passou daí a um pignus, em que a coisa não
ficava mais em mãos do credor, é o que não se pode definir. O certo
é que as fontes, de certa época em diante, ao lado da datio pignoris,
falam de uma conventio pignoris, na qual, por óbvios motivos de utilidade econômica, a coisa, embora dada em pignus, ficava nas mãos do
próprio devedor, e o credor então tinha apenas o direito de reclamar
para si a coisa se a obrigação não fosse cumprida. Estava invertido o
funcionamento do instituto. É fácil compreenderem-se as razões econômicas que a isso levaram. Por exemplo, se um lavrador precisasse de
crédito e oferecesse em pignus os seus instrumentos agrícolas, os seus
escravos, os seus animais, e se esses objetos vários fossem entregues ao
credor, sucedia que o devedor ficava tolhido dos próprios meios de
obter riqueza com que saldar a sua dívida. O próprio credor tinha interesse em que ele conservasse os objetos dados em garantia, para com
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eles trabalhar e com o produto do trabalho saldar a dívida e, então,
e:n vez de uma datio pignoris fazia-se uma conventio pignoris. Dava os
objetos em garantia, mas estes ficavam em mãos do devedor, e se a
dívida não fosse paga, então, o credor vinha e tomava os objetos. Foi
o interdito Salviano que introduziu esta proteção e que, depois, se
completou com um outro interdito, Serviano. Mediante o interdito Salviano, ficou o credor impossibilitado de tomar conta dos objetos constituídos em pignus quando a dívida não fosse satisfeita, e, mediante o
interdito Serviano, permitiu-se que o credor usasse esse recurso ainda
mesmo quando o objeto já não estivesse em poder do devedor, estivesse em poder de terceiro; de sorte que, se o devedor, durante o período em que conservou a coisa em seu poder, a houvesse transferido a
terceiro e, depois, não pagasse a dívida, quando o credor viess.t> p•ccurar o pígnus, não encontrando a coisa junto ao devedor, podia pers~
gui-la com quem estivesse.
Está aí o núcleo central do direito real de garantia, aquele que
permitiu à doutrina posterior reconhecer no pignus um direito real, um
direito que se exerce sobre a coisa e que dava lugar a uma verdadeira
actio in rem, representando, portanto, algo mais do que um simples
contrato, do que uma simples convenção pignoratícía, por isso que dava origem a um verdadeiro direito real na coisa alheia. A boa tradição
romana sempre chamou pignus tanto àquele em que a coisa ficava nas
mãos do credor por força de uma datio pignoris, como àquele em que
a coisa ficava nas mãos do próprio devedor, por meio de uma conven-

rio pignoris.
Pignus é o nome romano, o que não impede que, mais tarde, a
seus elementos se estendesse o nome grego de hípoteca, 154 nome extremamente alheio à tradição clássica, tanto assim que há uma tendência
muito romanista de, todas as vezes em que se descobre a palavra hipo-

154. Foi Cícero quem, pela primeira vez, usou o vocábuio hipoteca, em caracteres gregos, no ano de 685 da fundação de Roma, como se vê de sua vasta correspondência (epist. ad atticun, II, 17, 34). Anos mais tarde, já empregando o
vocábulo Hypothecis, depois de citar o seu original grego, velim cures, aut de
hypothecis decedat, em 703, também do ano da fundação de Roma, correspondente mais ou menos ao ano VI, a, de CRISTO (cf. Epistularum ad familiares,
lib. XIII, ep. 56, ed. Orelius-Baiter-Turim, 1845). Quanto à origem do ''lstituto,
é recomendável a consulta ao precioso escrito de Nilas Herzen, da Universidade
de Lausanne, Origene de Hypothéque Romaine, Paris, 1899.
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teca no Direito Romano, gritar-se, por uma interpelação. Mas, de
qualquer maneira, quando se vê a palavra hipoteca, pode-se ter a certe·
za dt~ que se está longe da pureza do direito clássico, está-se diante de
textos post-clássicos.
Datio pignus e conventio pignus, do prime •o, saindo o penhor
atual, e da segunda, a hipoteca. Característica do penhor é que a coisa
. dada em garantia fica em poder do credor; característica da hipoteca é
que a coisa dada em garantia permanece em poder do devedor.
Estas são noções a que, depois, se terão de fazer muitas exceções, mas que, por ora, devem servir de paradigma. Por isso mesmo, e
em ..:onseqüência da evolução que, posteriormente, só se cumpriu ao
longo da história du direito, o penhor se tomou privativo dos rnÓlo'eis
e a hipoteca privativa dos imóveis. Isto não impediu que se estendesse
a hipoteca a muitos móveis corno, por exemplo, os navios, e não impediu que se estendesse o penhor a muitos imóveis como, por exemplo, as colheitas pendentes e as instalações de uma indústria que são
imóveis por destinação.
Agora, as características gerais dos direitos reais de garantia. Primeira característica é a acessoriedade. Nos direitos sobre a substância
da coisa, o direito existe por si mesmo, em virtude do ato que o criou,
não assim nos direitos reais de garantia, que todos eles são acessórios
de um crédito, cuja sorte acompanha. Vence-se o crédito, vence-se o
direito, ou melhor, entra o direito em sua fase de execução e extingue-se o crédito, perde a razão de ser o direito real de garantia que o
assegura, enfim, o direito real de garantia está orientado para o crédito
por uma espécie de gravitação particular. Ele gravita na órbita do cré- .
dito; a garantia sofre a sua atuação e sua influência e por ele se justi. fica, assim preenchendo a sua função econômica em razão do crédito
que acompanha. Aí, uma característica fundamental e importantíssima
de considerar-se nas suas numerosas situações práticas.
Isto, todavia, não quer dizer que o direito real de garantia não
se constitua por um modo próprio. Não basta existir o crédito para
neque dele gere a garantia como obra de uma simples convenção .
cessário, para que o penhor sutja, que se pratique o ato constitutivo
do penhor, que se entregue a coisa, e, para que sutja a hipoteca, que
se inscreva o ato constitutivo no registro de imóveis, mas essa constituição por um ato próprio, por uma razão autônoma, adere àquele crédito, e a acessoriedade jurídica não é mais do que a expressão de sua
acessoriedade econômica.
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A segunda característica é a seqüela. Onde há direito de garantia,
existe uma coisa que o credor pode perseguir, e este ius persequendi é
o direito de seqüela, é o droit de pour suite dos franceses, e significa,
apenas, a possibilidade que tem o credor de ir executar a coisa nas
mãos de quem a detiver. A coisa da.da em garantia não sofre nenhuma
restrição em seu comércio. Pode-se vender, à vontade, o imóvel hipotecado como se pode vender valores empenhados, tais como os títulos
dados em caução, e a garantia os persegue: é a seqüela. Está claro
que, se for executada a coisa nas mãos de um detentor que nada tem
a ver com a obrigação não cumprida, assiste a este detentor que sofreu a execução, um direito de regresso contra aquele que não cumpriu a obrigação.
O terceiro característico é a preferência. O direito real de garantia significa para o credor que tenha o seu crédito abonado por ele,
uma preferência absoluta. Não cede o passo a ninguém e, se a mesma
foi dada em garantia duas vezes, observa-se a regra da prioridade, segundo a ordem de inscrição, de sorte que a preferência, bem entendida, é limitada pelo valor da coisa dada em garantia. É outro característico fundamental e inseparável de todos os direitos dessa classe. Abra-se,
entretanto, uma exceção: o Código quer que o salário do trabalhador
agrícola tenha uma preferência absoluta até mesmo contra o credor hipotecário do imóvel onde ele trabalhou. É uma exceção justificada por
um motivo de ordem social, que não precisa ser explicada; esclarece-se
por si mesma.
O quarto característico dos direitos reais de garantia é a sua subrogação. Sempre que a coisa dada em garantia se transforma numa indenização, que vem a ser devida, ou em virtude de uma desapropriação, ou em virtude de um seguro ou algo semelhante, o direito real de
garantia se sub-roga na indenização. Isto não constitui uma novidade
nem é próprio exclusivamente desta categoria de direitos reais.
Considerem-se, agora, algumas normas gerais que dizem respeito a
todos esses direitos. Quem pode criar direitos reais de garantia? A resposta é simples: o que pode alienar. Quem pode alienar pode constituir esse ônus que, na verdade, representa o exercício do poder de disposição do titular. Se acontecer, porém, que alguém constitua uma hipoteca ou um penhor sem ser proprietário, a aquisição posterior da
propriedade convalida aquele ato. Não há necessidade de que a garantia seja dada com uma coisa pertencente ao devedor; assim como se
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pode conceder fiança à dívida de um terceiro, pode-se oferecer a hipoteca de um bem para garantia da dívida de outrem. Tem-se, então, o
terceiro prestador da hipoteca e do penhor. De sorte que o prestador
de garantia, tanto pode ser o devedor como pode ser um terceiro que
esteja disposto a dar a garantia por ele, e esta é a situação a que se
terá de chegar todas as vezes em que a coisa dada em garantia é alienada.
Quando acontece que a coisa é comum, é objeto de um condomínio, então é preciso o consentimento de todos para a constituição
da garantia. Se o condômino, entretanto, for proprietário de uma cota
divisível, poderá constituir a garantia sobre aquela cota; nada o impede. Quando acontece, por sua vez, que a coisa é dada em garantia a
uma só pessoa e, por motivo de sucessão, vem a pertencer a vários
herdeiros, pode admitir-se que um deles faça remissão da garantia, exonere a coisa da garantia pelos processos peculiares ao penhor ou à hipoteca, neste caso, sub-rogando-se nos direitos do antigo credor, contra
os seus consertes na comunhão.
Vejam-se algumas regras gerais que dizem respeito à execução da
garantia. Sendo a garantia real, essencialmente, um direito ao valor, é
óbvio que a finalidade deste direito é transformar a coisa no seu valor,
para que deste se possa deduzir o montante da obrigação. É a isso
que se chama o ius distrahendi do titular do direito real de garantia.
Ele tem a faculdade de promover a venda da coisa obrigada, da res
obligata, e obtendo, assim, o seu valor, pode deduzir dele o montante
do crédito. Não pode, entretanto, convencionar que, se a dívida não for
paga, a coisa passará à sua propriedade. Isso era o que os antigos chamavam lex commissoria, severamente proibido em todo o direito evoluído. Quando acontece que a venda da coisa engendra um preço superior ao valor da obrigação, o excedente restitui-se ao proprietário.
Quando é o contrário, quando o preço obtido é insuficiente, então o
credor continua a ser credor do saldo, mas com relação a esse saldo, é
um credor comum que entra no concurso com os demais quirografários.
Outro característico é que a garantia se mantém inalterada, ainda
mesmo quando a dívida já foi amortizada, salvo convenção em contrário.
Quanto ao contrato em virtude do qual se constitui a garantia,
também há algumas normas comuns a todos esses direitos reais. Assim,
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esse contrato deve consignar o título da dívida, o prazo do seu pagamento, a taxa de juros, se houver, e a descrição da coisa. É importante notar que esses quatro requisitos, em virtude de serem freqüentemente omitidos nos atos de constituição da garantia, e uma vez verificada tal omissão, a garantia não vale quanto a terceiros, vale dizer, que
o direito real não surge.
Finalmente, para encerrar-se o assunto, vejam-se as relações entre
a garantia e o crédito. Há, aí, algumas ligeiras normas que também são
comuns a todo e qualquer direito real de garantia. A primeira relação,
de que todas as outras decorrem, é a de que a excussão da garantia
depende do vencimento da dívida. Toda garantia real constitui um direito em potência, in fien', um direito que se atualiza pelo fato da excussão está se verificando; até àquele momento estão em potência.
Quando é que estes direitos entram em ato? Quando a dívida vence. É
um fato, portanto, que não depende deles, mas que depende do principal, do qual eles são acessórios. Esses vencimentos que ocorrem, geramente, numa data prefixada, podem ser antecipados em diversos casos e alguns dizem respeito à própria garantia, v.g., quando a coisa se
deteriora de modo que, a rigor, não cabe mais o crédito, e, então, se
o credor reclama o reforço da garantia e este não é efetuado, a dívida se vence, imediatamente, com antecipação. O segundo caso ocorre
quando o devedor cai em insolvência, ou em falência se é comerciante;
então, também se vence a dívida imediatamente. Outro caso é quando
qualquer das prestações da dívida deixa de ser paga, tratando-se de dívida com amortizações periódicas. Outro é quando a coisa dada em garantia perece, e o outro, quando é desapropriada.
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CAPITULO XXXIII
PENHOR
Conceito. Elementos. Variedade. Direitos e deveres
do credor pignoratício.
Execução do Penhor
Com a palavra penhor se designa um dos direitos reais de garantia. Ocorre penhor quando a coisa móvel t1ca sujeita ao pagamento de
· uma dívida. Aí se encontran1 as características diferenciais entre es.te
ônus e os outros direitos reais de garantia a cujo gênero pertence.
O primeiro característico diferencial do penhor é a coisa móvel;
o segundo é a posse da coisa pelo credor. Destes dois característicos,
o segundo foi o que primeiro se definiu como próprio do direito que
ora se estuda. Num texto de Ulpiano, no L. 13, Tit. 2, Frg. 9, § 2?,
se encontra a distinção entre penhor e hipoteca, que repousa exclusivamente na posse, sendo esta, no penhor, conferida ao credor, titular
de garantia; na hipoteca é conferida ao devedor ou a quem, de qualquer modo, preste a garantia.
A primeira característica, a coisa móvel, pode-se dizer que é de
introdução recente, pois, mesmo no direito brasileiro até o Código Civil, reinava uma certa incerteza quanto à possibilidade de constituir-se
ou não hipoteca de móveis. As hipotecas gerais, essas que visam sobretudo a um património e que o direito moderno não conhece, deram,
freqüentemente, lugar a que, ao lado de imóveis, muitos móveis aparecessem constituindo objeto de garantia hipotecária.
No direito atual, em todo caso, essas características são bem nítidas. Para que o direito real de garantia mereça o nome de penhor,
primeiro a coisa sujeita ao pagamento da obrigação deve ser um móvel; segundo, este móvel deve encontrar-se na posse do credor. Note-se
que, entre os dois característicos indicados, existe uma íntima relação
funcional, tanto que estão presos à segurança da garantia; nada mais
representam do que um meio técnico para estabelecer-se a garantia
constituída e, sem eles, se verificaria o seu desaparecimento, como veremos a seguir.
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Nos imóveis que são objetos de hipoteca, tem-se um meio claro e
acessível para reconhecer-se a incidência do. ônus hipotecário sobre
eles; esse meio é a publicidade através dos registras de imóveis. O imóvel permanece no seu lugar, sendo mesmo um lugar, de modo que
sempre é fácil, em primeiro lugar, procurar o imóvel. Se o credor hipotecário tem de exercer o direito de seqüela, e, em seguida, descobrir a existência do direito real de garantia, pois, para isso, bastará
que se recorra aos registras de imóveis a fim de verificar se pesa sobre
o imóvel uma inscrição hipotecária. Tratando-se de coisa móvel, a segurança já ~staria comprometida se ela permanecesse em poder de seu
proprietário. De fato, em primeiro lugar, seria fácil ocultar o móvel e,
com isso, frustrar a seqüela do credor pignoratício, quando ele se dispusesse a executar a garantia para cobrar a dívida. Nessa ocasião encontraria o devedor, mas a coisa poderia já se encontrar em mãos de
terceiros, sem que nenhuma notícia dela chegasse ao seu conhecimento. A publicidade, através do registro público, não supriria esta lacuna,
pois, em primeiro lugar, não impediria que a coisa fosse ocultada ou
desaparecesse; depois, sabe-se que o registro público, em relação aos
móveis, é processo insatisfatório, a não ser no caso de uma ou outra
categoria de móveis muito especiais. Portanto, no penhor, a posse pertenct ao credor porque a coisa é móvel e, de outro modo, não haveria
garantia, não haveria estabilidade para o vínculo; na hipoteca, a posse
pode ficar em mãos do proprietário da coisa porque, como é imóvel,
pode-se, portanto, através do registro público, colimar a mesma segurança que a posse oferece ao credor pignoratício.
Daí resulta, também, tornarem-se muito lógicas e compreensíveis
as exceções que se abrem a essas características dos dois grandes direitos reais de garantia. Assim, p. ex., compreendem-se muito bem certas
hipotecas de móveis, como os navios. É que aí se trata de móveis que,
pela sua natureza, admitem perfeitamente uma inscrição em registro
público, e não são fáceis de ocultar como acontece com os outros móveis em geral, e o mesmo se pode dizer para as aeronaves e, ainda o mesmo, em alguns sistemas de direito positivo, para os automóveis. Também,
por si se explicarão certos casos de penhor, em que a posse da coisa
ou, pelo menos, a sua detenção, é deixada em mãos do devedor ou
em mãos do proprietário, como acontece, v.g., com as colheitas e as
máquinas que se encontram incorporadas num estabelecimento industrial. Aí se admite que a coisa dada em garantia seja detida pelo pró392

prio devedor ou pelo proprietário, precisamente porque a coisa não
pode ser retirada do lugar e não expõe, portanto, a garantia pignoratícia ao risco da detenção por outrem que não o credor.
Considerem-se as variedades do penhor. O penhor pode ser legal
ou voluntário. Chama-se penhor legal àquele que é instituído pela própria lei, via de regra, para assegurar uma responsabilidade que deriva
de um contrato, como a locação, e pode derivar, também, de um quase-contrato, como se verá mais adiante. O penhor se diz voluntário
quando é constituído por uma convenção entre aquele que presta a
garantia pignoratícia e aquele que a recebe. O penhor voluntário, convencional, pode ser comum ou especial. Penhores especiais são certas
qualidades de penhor para as quais a lei dita normas próprias. Penhor
comum é aquele que se rege pelas normas gerais. Penhor especial é, p.
ex., o rural, que tanto pode ser agrícola como pecuário. Penhor industrial é o que recai sobre máquinas e utensi1ios de uma indústria, e, a
esses dois penhores, deve-se acrescentar um outro que, também, é especial em face de regras particulares que se lhe aplicam: é a caução de
títulos de crédito, que tanto pode recair sobre títulos públicos como
sobre títulos particulares.
Ao penhor legal e ao voluntário pode-se acrescentar um penhor
judicial. O estudo deste não nos interessa diretamente, por isso que é
inteiramente do domínio do processo civil. A esse tipo de penhor se
aplica com mais propriedade o nome de penhora. Uma vez que consiste numa fase do processo de execução.
Note-se, ainda, que o penhor em geral pode ser civil ou mercantil. O que determina o caráter mercantil do penhor é a natureza comercial da obrigação de que este é acessório.
No estudo a que se vai proceder, de cada um deles, seguir-se-á,
em primeiro lugar, o penhor voluntário comum, porque aí se encontram certas disposições gerais a todo e qualquer tipo de penhor. Depois serão considerados o penhor legal e os vários penhores voluntários
especiais.
Comece-se considerando o modo por que se constitui o penhor.
O penhor comum se constitui sempre em razão de um contrato. Sabese que os direitos de garantia são acessórios de uma obrigação, cujo
cumprimento eles asseguram. De sorte que, necessariamente, existe, anteriormente à constituição do vínculo real, um vínculo pessoal que se
origina de um contrato passado entre o credor e o devedor com a in-
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terveniência de um prestador de garantia pignoratícia, se oferecida esta
por terceiro. Note-se bem que esta é uma regra que logo deve ficar esclarecida, isto é, que poderá a garantia real ser prestada por terceiro.
O prestador do penhor, ou de hipoteca, pode ou não ser parte do
contrato principal, de que a garantia vai ser, futuramente, o acessório
Se quem presta a garantia pignoratícia é o próprio devedor, quem ape·
nha uma coisa de sua propriedade, então, é claro que o prestador de
garantia é uma das partes na constituição da obrigação, mas, se quem
vai constituir o penhor é um terceiro que, entregando a própria coisa,
garante o cumprimento da olitigação de outrem, então, o constituidor
de garantia não é parte, sendo simples interveniente no contrato, para
anunciar a garantia que, acessoriamente à obrigação assumida pelo de·
vedor, se dispõe a criar.
Neste contrato, desde que se fale na constituição de uma garantia pignoratícia, a forma escrita é obrigatória. O penhor sempre há de
provar-se por escrito. É sempre através de um instrumento escrito que
ele, portanto, assume origem. Pode, porém, ser um escrito público ou
particular. Sendo particular, está sujeito a ser levado a registro público, ao registro de títulos e documentos, como exige expressamente a
nossa lei de registras públicos, o Decreto n9 4.857, modificado pelo
Dec. n9 5.313, Art. 134, n9 2.155 Tratando-se, porém, de penhor rural,
em vez desta transcrição em registro de títulos e documentos, deve ter
lugar a transcrição em registro de imóveis, conforme expressamente
dispôs o Dec. 2.612 de 20 de setembro de 1940. Tratando-se de títulos negociáveis em bolsa, então, outras repartições são competentes para o registro.
Esses contratos, entretanto, que se celebram com forma escrita,
em que se estipula a obrigação principal e em que se vê a garantia
pignoratícia, não são suficientes, por si, para criar o penhor. Já se viu
esta autonomia do direito real, quanto ao seu momento de constituição: é sempre acessório de uma obrigação e, portanto, se origina de
um ato jurídico, via de regra, contratual, mas não é aquele ato jurídico que lhe dá nascimento; apenas serve-lhe de causa, mas o vínculo
real só nasce em conseqüência de um ato específico que, nas hipote155. Hoje, é o art. 127, II e IV, da Lei 6.015/73, já citada, que rege o assunto. Sobre as outras modalidades de penhor, o registro, a ser feito do Registro de
Imóveis, é exigido pelo art. 167, inciso I, n<.>s 4 e 15, da mesma lei.
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cas, é a inscrição no registro de imóveis, e, no penhor, não é outra
coisa senão a tradição. É a tradição da coisa móvel, é a sua entrega ao
credor, que faz nascer o direito real. A partir deste momento existe penhor, isto é, existe uma coisa sujeita a um vínculo real que, eventualmente, se manifestará no direito de excussão, no processo de venda judicial.
Essa tradição, que dá nascimento ao direito real, pode deixar de
ter lugar em alguns casos especiais. No caso do penhor rural, no caso
do penhor industrial. Nesses casos, o penhor se constitui sem a tradição, pelo puro constituto possessório, e a melhor compreensão do fato
jurídico é que a posse sempre pertence ao credor, mas a detenção da
coisa ficará em mãos do próprio devedor ou do proprietário, na qualidade de simples depositário. De outro modo não se compreenderia esse constituto possessório a que se referem a lei e os autores; de sorte
que não se deve tomar muito ao pé da letra a expressão usada em
leis especiais, muitas vezes feitas sem o necessário apuro de linguagem
técnica, onde se vê que o devedor conserva a posse da coisa. O que
conserva é a detenção; a posse da coisa pertence sempre ao credor pignoratício. Possuía o devedor, como dono tinha a posse integral da
coisa, e, agora, passa a possuir como simples depositário.
Note-se que há uma grande tendência da legislação moderna em
aumentar os casos em que a detenção do objeto apenhado fique nas
mãos do seu proprietário, seja ou não o próprio devedor. Esta tendência corresponde a certas necessidades do crédito na vida atual, pois se
colocar-se a coisa apenhada, imediatamente, nas mãos~ do titular, retiram-se, muitas vezes, aqueles elementos econômicos de que o devedor
necessita para poder impulsionar o seu empr·vendimento e obter os
meios de pagamento da obrigação assumida. De maneira que, muitas
leis especiais têm admitido os casos em que a detenção dos objetos fique com o próprio devedor ou proprietário, verificando-se em todos
esses casos a dispensa da tradição, e a constituição do penhor se faz
pelo simples constituto possessório. Assim, p. ex., pode-se citar, com
relação às mercadorias das fábricas de tecidos, os favores de Decreto
13.047, de 1919; com relação às mercadorias depositadas em alfândega
ou em armazéns gerais e cujo penhor se pode constituir por meio de
warrants, conforme o Decreto 2.502, de 1897. Tem-se a própria lei de
1939, que instituiu o penhor industrial, o penhor de máquinas e u tenst1ios de fábricas, como o Decreto 1.697, de 1939 e o Decreto 3.619,
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de 1941 , que fP,z os mesmos favores à indústria salineira, com relação
a todos os objetos que dizem respeito à sua produção e suas condições.
De sorte que, por meio de concessões especiais, vai-se dia a dia
alargando o número de penhores em que o proprietário se converte
em simples depositário da coisa no próprio ato de sua constituição.
Considerem-se, agora, os direitos e deveres do credor pignoratício
e daquele que ·constitui o penhor. Para o estudo dos direitos e deveres
do credor pignoratício, devem-se distinguir claramente dois momentos,
por isso que o penhor, durante o período em que a dívida espera o
seu vencimento, é uma simples garantia eventual que se conserva e, no
momento em que a dívida vence e não é paga, desencadeia, então, todo o seu poder reparador, que objetiva a apuração do valor da coisa.
São dois momentos claramente diversos e as obrigações do credor pignoratício variam conforme se situem num ou noutro.
Durante a fase que precede o vencimento da dívida, à exigibilidade da obrigação, é que é caracterizada pela posse da coisa por parte
do credor, os deveres e direitos principais são os seguintes: primeiro,
quanto à posse. O credor pignoratício tem o ius possidendi e o ius
possessionis. Pode reclamar a coisa que, porventura, está fora de sua
posse por uma circunstância qualquer; pode reclamá-la do proprietário,
de um terceiro, e o meio de que dispõe, os antigos já chamavam reivindicação; vindicatio pignoris, era como se designava a ação por meio
da qual o credor pignoratício reclamava a posse da coisa a que tem
direito. Se tem a posse da coisa e vem a perdê-la por esbulho ou vem,
apenas, a sofrer turbação nela, então, é o ius possessionis que ele vai
defender, e para isso lança mão dos interditos. Ao credor pignoratício
assiste, como se sabe, toda a proteção interditai; tem a posse ad interdicta. As outras vantagens da posse, os outros efeitos possessórios, lhe
são absolutamente estranhos. Assim, não tem direito aos frutos. Os
frutos engendrados durante o período em que a coisa se acha empenhada pertencem ao seu proprietário. A posse não confere ao credor
pignoratício nenhum direito de gozo. Também, é claro, não frui a outra vantagem da posse, a condução ao usucapião; a sua posse não é ad
usucapionem, porque esta, como se sabe, é a posse que se funda na
boa fé daquele que se considera proprietário.
Outro direito que se reconhece ao credor pignoratício é o de
haver indenização pelas despesas que tenha de fazer com a coisa para
sua preservação e defesa e, também, pela reparação dos prejuízos que
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a posse da coisa eventualmente lhe cause, desde que, é claro, para tais
prejuízos, não haja contribuído com sua negligência ou com a sua
vontade. Note-se que este direito de haver ressarcimento das despesas, a
que a coisa tenha dado lugar, é um direito tutelado, inclusive, com o
. direito de retenção. Pode o credor pignoratício reter a coisa, depois
de obrigado à devolução, enquanto não for ressarcido das despesas que
esta lhe acarretou.
Entre os deveres do credor pignoratício durante a posse da coisa,
avulta o de custódia. Tem que custodiar a coisa que lhe foi confiada;
é um verdadeiro depositário dela. Qual, porém, a medida da diligência
que deve empregar na custódia da coisa? O Código adotou para isso
um estudo concreto e determinou que deve ser a diligência exigida pela sua natureza. O juiz, ao apreciar, portanto, a culpa do credor pignoratício, deve indagar quais os cuidados que a coisa, pela sua natureza,
exigia. E se o credor faltou com esses cuidados, daí advindo algum dano à coisa, é responsável, estando caracterizada sua culpa in concreto
e, por conseguinte, podem ser dele havidas perdas e danos. Aí, note-se
o outro dever que se atribui ao credor pignoratício: o de reparar os
prejuízos a que der causa; o de compor as indenizações justificadas pelo dano a que a sua culpa tenha dado lugar.
Finalmente, se tem uma última obrigação do credor pignoratício:
a de devolver a coisa e os frutos desde que o penhor cesse, suponhase, pelo fato da dívida ter sido regularmente paga no vencimento, ou
por qualquer uma das causas de extinção que serão consideradas em
pouco. Há casos, entretanto, em que o contrato que deu origem ao
penhor regula a entrega dos frutos à medida que eles vão sendo produzidos, assunto este que fica adstrito ao arbítrio das partes. Muitas
vezes, essa acumulação de frutos nas mãos do credor é expressamente
querida pelo que constitui a garantia, pois vai representar um reforço.
Outras vezes, pelo contrário, a coisa já apresenta um valor suficiente e
as partes não estão interessadas em reforçar a garantia, e, à medida que
vão sendo produzidas, são entregues ao devedor.
Vejam-se, agora, os direitos e deveres na execução. Admita-se
que, vencida a dívida, o credor pignoratício não é satisfeito. Tem, então, primeiro, o direito de excutir, o ius distrahendi, e esta excussão
vai consistir na venda do objeto apenhado para obter um preço
com o qual será paga a obrigação. Já se sabe que, se o preço não
for suficiente, o credor continuará como credor quirografário e pode

397

exigir o saldo; e se o preço for excedente, deverá tomar o excesso e
restituí-lo ao proprietário. A venda que o credor tem o direito de promover é a venda judicial, mas nada obsta que, se as partes convencionarem, a venda seja amigável. Neste caso, o credor ficará autorizado a
negociar a coisa com qualquer comprador. Note-se que, algumas vezes,
se fixa um preço, abaixo do qual a venda amigável não poderá ser tentada; outras vezes, pelo contrário, não se fixa preço algum, e, nesse
caso, deve-se entender que a autorização para o credor pignoratício
vender por qualquer preço importa numa verdadeira renúncia da garantia, mas nada disso contratia a índole e natureza do instituto que se
está considerando.
A este direito de excutir corresponde um dever: o de devolver o
saldo, se houver, e o de dar quitação pela parcela da dívida a que o
preço der causa.
Agora, os direitos e deveres de quem constitui o penhor e que,
como se sabe, tanto pode ser o devedor como um terceiro, prestador
de garantia. É muito fácil este estudo, porque se pode sempre ver nele
o contrário dos deveres e direitos do credor pignoratício. Saliente-se,
porém, um aspecto que merece algum estudo: é o direito de propriedade daquele que constitui a garantia. Precisa-se saber que limites, realmente, sofre este direito em conseqüência da constituição do penhor
ou, por outra, que poderá restar ao proprietário, uma vez onerado o
seu direito com a constituição da garantia pignoratícia. Ele conserva o
seu direito de propriedade limitado, é certo, por isso que, sobre a coisa incide um ius in re aliena, mas muitas das suas faculdades de
proprietário estão íntegras e continuam a ter assegurado o seu pleno
exercício. É certo que pe~:!c a posse, só conservando a posse indireta,
aquela mesma que conservam também o nu-proprietário e o locador.
Mas pode manter o uso da coisa, a não ser que, com a posse, ceda,
transfira para o credor pignoratício a detenção da coisa, entretanto, se
é um daqueles casos em que a detenção da coisa continua com o proprietário, como no penhor rural e no penhor industrial, nesses casos, o
uso continua com o proprietário. Desde que as coisas, portanto, comportem o uso sem a destruição, desde que a modalidade de penhor seja daquelas em que a detenção ficará com o proprietário, o poder de
uso do proprietário não sofre nenhuma restrição e o mesmo se poderá
dizer do poder de gozo. O proprietário conserva a percepção dos frutos, que não são computados ao serviço da dívida, a não ser naqueles
direitos especiais que se denominam anticrese.
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Finalmente, quanto ao direito de dispor, nenhuma restrição sofre o
proprietário. Pode dispor da coisa à vontade, quer esteja em seu poder, quer esteja em poder do credor pignoratício. O que se deve observar é que, alienada a coisa empenhada, já se sabe que o ónus pignoratício a acompanha e o adquirente, portanto, sabe da propriedade
limitada que adquire, e sabe que, se vencer a dívida e não for paga,
sofrerá uma perseguição do credor, porque contra ele a coisa será executada em virtude da seqüela, característica dessa classe de direitos
subjetivos.
Outro direito daquele que constitui o penhor, do prestador da garantia, é o direito à restituição da coisa ou do saldo, terminado o penhor. Se o penhor tennina sem excussão, tem direito a que a coisa
lhe seja restituída com seus fmtos; se termina (;Om excussão, tem direito a receber o saldo, se houver, do preço obtido. E tem direito a
ressarcimento dos danos que, porventura, o credor pignoratício cause à
coisa que reteve em seu poder.
Considere-se, agora, sobre que objetos pode recair o penhor" Já
se sabe que o penhor só recai sobre móveis; os imóveis, a que porventura o penhor se estenda, são imóveis por destinação ou por acessão,
como as colheitas, mas a sua mobilidade é a característica do penhor.
Deve-se, porém, perguntar se o penhor recai, apenas, sobre coisas corpóreas ou se, também, pode-se ter penhor de coisas incorpóreas, penhor de direitos. A opinião sustentada pelos nossos autores, em face
das leis vigentes, é de que o penhor deve recair sobre coisa corpórea.
e isso por causa dos característicos da excussão. A excussão, alienação
judicial da coisa, não poderá ser feita com relação a direitos cuja
transferência a terceiros depende de uma técnica especial, que é a técnica das cessões de crédito, com os seus requisitos próprios, imprestá·
veis para essa modalidade de execução coativa. Entretanw, está claro
que os títulos de crédito, todos eles, se prestam ao penhor, em virtude daquela natureza anfíbia, que se teve ocasião de examinar em outra
sede.l56
Há, outrossim, uma categoria de créditos, que não pode recusar
que seja objeto de penhor. São os créditos que, por sua vez, já têm a
garantir-lhes um penhor ou uma hipoteca. Se se tem, p. ex., um crédi156. Vide San Tiago Dantas, Programa de Direito Civil, vol. II, págs. 329/354,
Editora Rio, 1978.
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to. e este crédito está abonado com um penhor, pode-se tomar tal crédito e dá-lo, por sua vez, em penhor para garantir uma outra dívida,
porque, aí, quando se resolverem os doís penhores, o credor pignoratícJO que está em posição eminente vai satisfazer-se com o produto da
venda corpórea, sobre a qual se constituiu o primeiro penhor da cadeia.
Comprrenda-se como se faz este funcionamento: toma-se um mútuo e
em garantia se oferece um penhor, suponha-se, de colheitas e de um
automóvel. O credor precisando, amanhã, por sua vez, de um outro
mútuo, contrai esse empréstimo de alguém e oferece em garantia o seu
crédito. Se suceder que ele deixe de pagar o seu débito, o segundo
credor adquirirá o crédito dele, e, vencido este crédito, executará o
automóvel ou a colheita oferecidos como garantia, de modo que, através desta cadeia, o crédito sempre vai colher uma coisa corpórea alienável, que foi a base daquelas transações. A constituição desses sub pig·
nus, no nosso direito, sempre foi muito discutida, mas hoje não resta
dúvida alguma, depois que foi expressamente autorizada pelo decreto
24.778, de 14 de julho de 1934.
Veja-se, agora. como se extingue o penhor. São muito simples os
casos de extinção do penhor. Primeiro, o penhor pode extinguir-se
por um fato pertinente à obrigação de que ele é acessório; segundo,
pode se extinguir por um fato da própria coisa; terceiro, pode se extinguir por um fato inerente ao próprio direito real de penhor.
Por um fato da obrigação a que adere, a extinção, é óbvio, ocorrerá desde que se verifique o pagamento ou qualquer um dos modos
que se conhecem de extinção, como a compensação, etc. Por um fato
da coisa. quando ela perece. Se a coisa perece, não há mais penhor,
porque lhe falta o objeto. Agora, por fato inerente ao próprio penhor,
mencionem-se os seguintes casos: em primeiro lugar, o caso em que a
excn:;,.iío se verifica por venda judicial ou amigável; então, o penhor
tenmn<J pelo fato de ter sido executado. Em segundo lugar, pela remissão, quando alguém, pagando a dívida por que o penhor responde,
exonera a coisa do vínculo pignoratício. Em terceiro lugar, pela renúncia do credor e, em quarto, quando o credor pignoratício se toma
proprietário da coisa dada em garantia, adquirindo-a por meio de uma
venda convencional. Neste caso, confundem-se nele as características de
proprietário e de titular do direito real na coisa alheia, e ess<. confusão
opera o desaparecimento do penhor.
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CAPITULO XXXIV

PENHORES ESPECIAIS
Penhor agrícola e pecuário, de máquinas e instalações industri!W.

Comece-se o estudo do penhor voluntário especial. Já se viu o
penhor voluntário comum e, aí, estudadas as regras principais que dominam este instituto. Considere-se, agora, certas formas especiais de
penhor voluntário, para as quais existem regz 1s e características próprias.
O primeiro caso de penhor especial a considerar é o penhüí ru·
ral. O penhor rural está, entre nós, regulado pelo Código Civil, mas
principalmente pela Lei 492 de 30 de agosto de 1937. Posteri01mente
a estas leis, ainda vieram outras trazer modificações ao instituto, e serão citadas no decorrer do assunto, especialmente o Dec.-lei 1003. de
20 de dezembro de 1938, o Dec.-lei n<? 2612, de 20 de novembro de
1940, e o Dec.-lei 4360, de 05 de junho de 1942. Essas são as fontes
que se invoca em matéria de penhor rural.l57
Do penhor rural há duas variedades: o penhor agrícola e o pecuário. O que os diferencia é o objeto sobre o qual sr constitui este
direito real de garantia; no penhor agrícola o objeto é, r;or excelência,
um fruto da agricultura: as colheitas, as safras pendentts e, também.
os frutos já colhidos e armazenados, os quais podem ser oferecidos como garantia deste título. Acrescentem-se certos frutos mturais que, a
rigor, não podem ser considerados frutos, como por exemplo a madeira, a lenha, o carvão veg.'!tal e, até mesmo, as máquinas e in:.tmmentos
agrícolas, desde que, no momento em que sejam oferecidos como garantia·, não estejam separados dos imóveis onde estão situados. O pc157. Consulte-se, ainda, a Lei 2.666, de 06/12/55, e o Dec.-lei n9 167, de
14/02/6 7.
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nhor pecuário tem objeto distinto. Como o nome indica, a garantia,
aqui, recai sobre os gados. Podem ser os próprios animais destinados à
indústria de corte ou de qualquer outra exploração, como por exemplo para exploração do negócio de leite e seus derivados, e podem
ser, ta.rnbém, os animais que servem auxiliarmente à agricultura. Além
disso, deve-se salientar que até mesmo os gados comprados para revenda podem ser objetos desta garantia, embora sua permanência em
mãos do proprietário não seja senão transitória e eventual.158
As características principais do penhor rural são as seguintes: em
primeiro lugar, neste tipo especial de penhor, a coisa é detida pelo devedor ou, por outra, por seu proprietário, por isso que, como em todo
penhor, pode a garantia ser prestada por um terceiro, alheio ao vínculo obrigacional. Desde que isso suceda, é um terceiro completamen il;
alheio à obrigação que deterá a coisa, enquanto durar a garantia. Isso
não significa, entretanto, como já salientado, que o credor pignoratício
careça de posse. É-lhe reconhecida a posse e o devedor ou prestador
de garantia, em cujas mãos o objeto continua, é um simples depositário; a sua posse deriva daquela do credor pignoratício; é inferior na
hierarquia do vínculo possessório, o que, até, permite fazer um estudo
curioso sobre este desdobramento da posse, pois o credor pignoratício,

158. Bons propósitos inspiraram, sem dúvida, essa legislação, mas os resultados, ao
menos em muitas áreas do País, foram de certo modo negativos, tanto mais quanto,
por um lado, contingências locais nem sempre favoreciam, e, por outro, mutuários
sem quase nenhuma instrução, sem atinar com seus fins, desvirtuavam inteiramente
os fins a que se destinavam os empréstimos. Muitos eram os casos de gado emprestado, de reses remarcadas, de aplicação dos empréstimos a finalidades diversas.
O problema teve de agravar-se tanto que sobreveio a Lei n9 209 de 02 de janeiro ie 1948. dispondo sobre a forma de pagamento dos débitos civis e comerciais
de criadores de gado bovino, alterada pela de n9 457, de 29 de outubro do mesmo
ano (1948) e, ainda por outra, a lei n9 535, de 14 de dezembro de 1948.
Agravando-se dia a dia a crise, a Lei n9 1002, de 24 de dezembro de 1949, dispôs sobre o pagamento dos débitos dos criadores e recriadores de gado e deu outras
providências, entre as quais exonerou, em seu artigo 49, de 50%, os débitos em casos
previstos.
Foi ainda a matéria, naquela fase, objeto de disposições especiais, determinadas
nas leis de números 1728, de 19 de novembro de 1952, e 2282, de 4 de agosto de
1954, que alterou as anteriores, ficando a União responsável pelo pagamento, em
apólices, da parcela que fora objeto da exoneração já referida, além de muitas outras
providências.
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nesses casos de penhor rural, já é um possuidor indireto em relação ao
proptietário, e o proprietário por sua vez, torna-se possuidor direto
em relação ao credor pignoratício; é que a sua posição dominante não
é mais a de proprietário da coisa, mas de simples depositário, sujeito
a restituí-la, a responder por ela ao credor pignoratício em vários casos, entre eles o risco de seu perecimento.
Segunda característica deste tipo de penhor é que as coisas oferecidas em garantia são, a rigor, imóveis, embora passíveis de recuperar
a sua natureza móvel a qualquer instante: por exemplo, os gados que
se encontram numa fazenda de criação, como se sabe, são imóveis por
destinação, mas são imóveis que recuperam a sua natureza móvel desde que desligados da fazenda, desde que tratados como objeto à parte,
e o mesmo se poderá dizer desses frutos já colhidos e separados, igualmete podendo-se dizer das madeiras, da lenha, do carvão vegetal e, até
mesmo, da safra pendente, cuja imobilidade desaparece no momento
em que for separada da colheita.
Mas, daí, desse duplo aspecto, de permanecer a coisa em mãos
do proprietário e de ser imóvel, ainda que mobilizável, resulta um íntimo parentesco do penhor rural com a hipoteca, e, por isso, pode-se
dizer que esta figura é intermediária entre o penhor e a hipoteca; é
como que uma quase hipoteca e um quase penhor, se assim se pode
exprimir; mas a característica jurídica dominante, o gênero a que se
deve filiar o instituto, é o penhor 1 e isso logo se vê nestes dois fatos:
primeiro, em que o credor tem a posse, embora a sua posse indireta
exclua a detenção atual, enquanto que, na hipoteca, o credor hipotecário não tem posse de coisa alguma, e, segundo, em que as normas pertinentes a este instituto não acompanham as características do regime
imobiliário. Assim, por exemplo, a constituição do penhor rural não
está sujeita à vênia conjugal, à outorga uxória, enquanto que, qualquer
direito real sobre imóveis, somente se constitui com vênia conjugal.
Da hipoteca, tem ele, entretanto, a publicidade, de modo que, deve
ser transcrito em registro de imóveis, por óbvias razões de interesse
prático, a fifn de que possam surgir aos olhos de qualquer interessado
este ônus que, na verdade, diminui a substância mesma dos imóveis.
Veja-se, agora, que função econôrnica desempenha o penhor rural.
O penhor rural está intimamente ligado ao crédito rural, ao financiamento da lavoura, eis que toda a atividade econômica, e a lavou-
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ra de um modo especial, necessita de crédito para a sua movimentação. É possível a um comerciante, embora seja extremamente difícil,
servir-se pouco do crédito, porque seu negócio pode ser tal, que faça
vendas com o mesmo ritmo com que compra, de modo que sempre
dispõe em caixa de numerário para acorrer às despesas do seu comércio e, nesse caso, não precisará de quem o financie. O mesmo se poderá dizer, embora sempre a viabilidade neste caso seja mais teórica que
real, que o industrial pode fmanciar-se a si mesmo. Se o industrial está
continuamente produzindo e seus produtos são absorvidos pelo mercado à medida que vão sendo produzidos, isto vai significar que tem
sempre o numerário com que compra as matérias-primas e faz os pagamentos dos operários, enfim, para o giro da indústria, do seu comércio; mas um agricultor dificilmente pode prescindir do crédito, por isso que a sua produção se faz com uma grande intermitência. O que
hoje planta, colhe numa determinada época do ano, que é a da safra,
e existe um longo período, o da e'ltressafra, durante o qual o lavrador
não tem a rigor uma receita na sua exploração agrícola. Neste período, ele precisa de crédito, precisa daquilo que, na linguagem bancária,
se denomina mesmo o financiamento da entressafra. Ora, nenhuma garantia melhor se pode oferecer, para fmanciamento da entressafra, do
que a safra já plantada e que se encontra em formação e que, na linguagem jurídica, se chama safra pendente.
Ainda não se tem esses produtos acabados, feitos, que possam
ser separados da colheita, mas esses frutos em formação representam
um potencial econômico do credor e, por conseguinte, é natural que
o agricultor mereça crédito, na medida em que avulta o seu potencial
econômico, a sua safra em formação, e eis porque a forma específica
do crédito rural é o crédito com garantia pignoratícia.
Como se constitui o penhor rural? O penhor rural se constitui
por meio de escritura pública ou de escritura particular. É obrigatória
a forma escrita e se a escritura for particular cumpre que a assinem,
com as partes, duas testemunhas. Os requisitos destas escrituras, como
se sabe, indispensáveis à constituição de qualquer direito real de garantia, são indicação do montante da dívida, descrição da coisa dada em
penhor, indicação do prazo, da taxa de juros, se houver, do nome das
partes, do vencimento da dívida. Apenas deve-se acrescentar a necessidade da descrição do imóvel onde se encontram os objetos apenhados.
Caso interessante, e que merece ser estudado, é que o penhor rural pode ser dado pelo locatário ou arrendatário de um imóvel; basta
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que a plantação seja dele ou que o gado lhe perttmça. Se ele é o locatário, pode oferecer esta garantia, apenas sendo necessário o consentimento do dono do imóvel onde estes bens se encontram plantados ou
guardados. E isto se explica bem, porque, com a constituição do penhor rural sobre aqueles bens, diminuí a garantia do locador, o qual,
como se verá, tem sobre os bens do locatário, siuados na coisa locada, um direito real de garantia, o direito que se chama de penhor legal.
Pode-se dar em penhor a mesma safra, o mesmo gado, várias vezes, bastando que o seu valor suporte a constitui~:ão de garantias sucessivas, e está claro que entre essas garantias haja preferência pelo critério da prioridade da inscrição
Assunto delicado é a relação entre o credor pignoratício e o hipotecário ao qual foi oferecida a hipoteca do imóvel onde se encontra
a safra ou o gado apenhado. A rigor, a garantia hipotecária se estende
a todos os acessórios do imóvel. Como, então, delimitar os direitos do
credor hipotecário e do credor pignoratício? Nenhuma dificuldade há;
recorre-se ao critério da prioridade de inscrição. Se a hipoteca foi inscrita primeiro, não se pode pretender que o penhor rural diminua a garantia do credor hipotecário; se foi depois, do seu objeto estão excluídos.
Uma exceção, entretanto, abriu o Dec.-lei n<? 1003 para favorecer
os penhores rurais concedidos à Carteira de Crédito Agrícola do Banco
do Brasil. Estes penhores jamais são submetidos pela hipoteca, mesmo
com prioridade de inscrição, e foi medida estabelecida para favorecer a
lavoura num momento em que todos os devedores ainda continuavam
carregados por muitas dívidas hipotecárias não resgatadas e precisavam
de crédito, mas que o nosso maior estabelecimento de crédito, não o
podia dar, através de sua Carteira, se estes penhores já estivessem previamente onerados com hipotecas antigas.
Um outro aspecto interessante que, embora não diga respeito
propriamente ao vínculo pignoratício, guarda com ele uma estreita relação. A Lei n<? 492, de 30 de agosto de 1937, regulamentou a cédula
rural pignoratícia, título de crédito destinado ao financiamento mais
fácil da lavoura e ligado à garantia pignoratícia rural.
Esta cédula é um título de dívida transmissível por endosso em
preto e que está coberto, quanto ao seu pagamento, por um penhor
rural. A expedição do título cabe ao próprio oficial do Registro Públi405

co, junto a quem se faz a transcrição do ato constitutivo do penhor.
Transcrito o ato que constitui o penhor, pode o credor pignoratício
solicitar que seja expedida em seu favor uma cédula pignoratícia. Para
isso, tem o oficial do Registro um livro próprio, confeccionado como
livro-talão, e expede, então, a cédula, a qual é, por sua vez, anotada
no registro competente. Esta cédula circula por endosso como um título de crédito qualquer e, desde logo, a sua alienação está sujeita aos
princípios ordinários comuns em matéria cambial. Assim, a sua cobrança deve ser feita nos três dias posteriores ao seu vencimento, e deve
ser procurada pelo credor, que é, no caso, o portador do título,
que tanto pode ser o credor pignoratícm originário como o último endossatário. Se a dívida não é paga naqueles três dias, nos outros três
subseqüentes, deve ser tirado o protesto e, com. esse protesto, se garante a responsabilidade solidária de todos os endossantes, contra os quais
pode o último endossatário ter regresso, assegurando-se o mesmo aos
outros.
Característica do título é a irnpenhorabilidade dos bens oferecidos em garantia pignoratícia, quando for expedida uma cédula pignoratícia, porque, neste caso, aquela penhora não se poderá fazer sem prejuízo da cédula, de cujo paradeiro o próprio devedor, muitas vezes,
não tem notícias no momento em que terceiros lhe vêm penhorar a
dívida e, também, pela impossibilidade em que fica o devedor de fazer
cancelar o penhor no Registro Público sem exibir, simultaneamente, a
cédula pignoratícia resgatada.
A quem compete o direito de executar? Ao endossatário da cédula pignoratícia, se a dívida não for paga. Protestada ou não, o último endossatário da cédula pode executar o penhor, tal qual o faria
um credor originário se a cédula não tivesse sido emitida. As cédulas
pignoratícias são instrumentos muito úteis a maior facilidade da circulação do crédito, permanecendo sempre o objeto, que lhe está dado em
garantia, nas mãos do que funciona como depositário do penhor.
Vejam-se, agora, para encerrar o assunto, algumas regras peculiares ao penhor agrícola e outras inerentes ao penhor pecuário. Ç .':'flto
ao penhor agrícola, uma regra que lhe é peculiar, é a que diz n·~·reito
ao prazo. Esse prazo, que era de um ano, hoje é de dois anos, pu. ~or
ça do Dec.-lei 4.360.159 Se acontece que a safra oferecida em penhor
!59. Fm !944.
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agrícola é insuficiente para cobrir o valor da dívida, concede-se ao cre·
dor pignoratício a preferência para renovar a sua garantia sobre a safra
seguinte. Note-se bem, que o que se oferece ao credor é a preferência,
pois, para ele obter esta renovação de garantia, é indispensável que
aceite financiar a nova safra. De outro modo, a lavoura ficaria parada;
não haveria movimentação naquela exploração agrícola. O devedor, o
lavrador, já estava com sua safra previamente comprometida e, por
conseguinte, não poderia auferir recursos para a sua exploração econô·
mica. Então, oferece-se ao credor, que não foi totalmente coberto pe·
lo produto da safra anterior, uma oportunidade de ter o penhor de
novo, contanto que a financie. Se não a financiar, perde a preferência,
e o devedor poderá oferecer sua safra em penhor a outro financiador.
Terminada esta safra, se foi suficiente para o novo financiamento, e se
houver saldo, este saldo responde pela dívida contraída pela safra que
não chegou a ser inteiramente paga. O resíduo da nova garantia computa-se, naturalmente, na garantia anterior, que não ficará plenamente
satisfeita.
Isso, notem bem, não prejudica em coisa alguma o direito que
tem o credor pignoratício,'não integralmente satisfeito pela garantia, de
demandar a execução do seu crédito, como crédito comum, satisfazendo-se no patrimônio do devedor. Agora, a lei acrescentou alguma coi·
sa: permite que, além desse direito que tem o credor pignoratício, e
que é característico do credor pignoratício comum, possa candidatar-se
a uma nova garantia especial, desde que esteja disposto a dar o financiamento.
Deve-se notar, também, que pode haver uma convenção entre o
credor pignoratício e o devedor, quanto às remessas dos frutos depois
de colhidos, e aí se destrói aquela situação de depositário que o devedor ostenta. Então, é lícito convencionar, no penhor rural, que, en·
quanto a safra estiver pendente, o devedor seja seu depositário, mas,
no dia em que estiver colhida, os frutos sejam entregues ao credor,
que os armazenará, podendo até atribuir-lhes outras funções,·~~· 'que fi.
carem estipuladas.
Já o penhor pecuário tem o prazo de três meses, fixádbs no
mesmo Dec.-lei e normas que lhe são peculiares, como proibição de
vender o gado sem o consentimento do credor.
Isto é alheio à natureza do penhor comum. No penhor comum,
o direito de disposição do proprietário da coisa apenhada não sofre
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restrições; pode vendê-la à vontade. Mas, no penhor pecuário, derrogase esta regra para reforçar mais a tranqüilidade da garantia do credor.
Este, então, deve, no momento das vendas, dar o seu consentimento,
porque é uma maneira de poder saber para onde vão as coisas vendidas e não as perder de vista, o que, não fosse assim,. comprometeria
seriamente a seqüela.
Quando um animal morre, o outro, que o devedor compre, toma
o seu lugar, inclusive na garantia pignoratícia que, assim, se renova por
unidade, não sofrendo desfalques quando parte dos objetos apenhados
desaparece.
Cuide-se, agora, do pe!Ütl.li industrial. O penhor industrial achase, entre nós, regulado pelo Dec.-lei n<? 1071, de 16 de maio de
1939.160

Sua função econômica é das mais salientes e os objetos trazidos

à segurança, com a finalidade de financiamento, são dignos de nota.
O penhor industrial é o penhor das máquinas, dos utenst1ios, dos
apetrechos de uma indústria, feito separadamente dos edifícios em que
se encontram. Essas máquinas e seus acessórios já podem ser dados em
garantia como parte integrante de uma hipoteca, como acessórios que
eram do imóvel onde se achavam localizados. Mas isso significa restringir, consideravelmente, a possibilidade que tinha o industrial de obter
crédito com essa parcela tão importante do ativo patrimonial de sua
empresa. Bastava que tivesse as máquinas instaladas em imóvel alheio,
de que fosse locatário, para já não poderem servir de base às suas operações comuns de crédito, de sorte que o Dec.-lei n<? 1.271 veio permitir que esta importante parcela do patrimônio de uma empresa industrial pudesse ser oferecida em garantia, sem prejuízo da exploração e
do movimento normal da empresa, uma vez que as máquinas continuam na indústria e continuam, portanto, a trabalhar, completamente
alheias à transformação de destino que sofreram em conseqüência deste vínculo jurídico.
As características do penhor industrial são as do penhor rural.
Também aí, a coisa fica em poder do proprietário, seja o devedor, seja
um terceiro prestador da garantia, mas reconhece-se uma posse ao credor, ficando o proprietário como mero depositário das máquinas e
utenst1ios. Também aí, pode-se dizer, a coisa é imóvel por destinação,

160.
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Não é. demais ver-se também o Dec:-lei 413, de 09/01/69.

mas são coisas mobilizáveis, coisas que recuperam a sua natureza de
móveis, desde que sejam separadas do imóvel onde se encontra e, por
isso, pode-se dizer deste penhor aquilo que se disse do penhor rural,
quanto ao seu parentesco com a hipoteca.
O penhor industrial se constitui por escritura pública ou particular, que deve ser tirada em três vias e com duas testemunhas. São exigências da lei e os seus requisitos são também aqueles dos direitos
reais de garantia e mais a descrição do imóvel onde se encontram colocados aqueles bens.
Coisa digna de nota é que o locador deve dar o seu consentimento ao penhor industrial, quando as máquinas se acham situadas em
imóveis locados. Ainda aí, o fundamento é o mesmo; é que, com isso,
se diminui a garantia do locador, que deve dar ou recusar seu consentimento. Parece certo que o locador apenas pode recusar o seu consentimento, atendendo a que o penhor importe numa diminuição de sua
garantia. Se aceitou, suponha-se, um fiador, admita-se que possa recusar o desfalque que o penhor poderá representar, mas se recebeu em
garantia um depósito de quantia certa, correspondente a tantos meses
de aluguel, já se pensa que não pode recusar a autorização para que se
constitua o penhor industrial, pois, nesse caso, evidentemente, os seus
interesses estão cobertos por uma garantia quantitativamente suficiente,
e a recusa de autorização configuraria um verdadeiro abuso de direito.
As obrigações especiais do devedor no penhor industrial, pode-se
dizer, são as de não alterar a coisa, nem vendê-la, sem consentimento
expresso do credor pignoratício, ainda aqui, pelas mesmas razões já expostas quanto ao penhor rural. E, direitos especiais do credor pignoratício, além do que corresponde à dívida já estudada, são o de verificar, a qualquer tempo, o estado em que se encontram as coisas empenhadas e o de lhes reclamar a posse, o de lhes recobrar a detenção,
desde que as coisas custodiadas se estejam estragando, etc.
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CAPITULO XXXV
CAUÇÃO DE T(TULOS DE CRÉDITO
Gahmtia representada pela transmissão da propriedade
Penhor Legal
Sua fmalidade. Conceito. Efetivação pela autoridade
judiciária e pelo credor.
Trate-se da caução de títulos de crédito. A caução de título de
crédito é o penhor que recai sobre esta coisa corpórea sui generis, que
é o título de crédito. Sabe-se que o título de crédito se apresenta co·
mo objeto de um verdadeiro direito de propriedade e que é uma coisa
corpórea que se transmite até por simples tradição, se for ao portador,
ou pela forma própria à essa categoria de direito, se se tratar de títulos
à ordem.
O título de crédito pode ser dado em garantia e não é, apenas,
o título de crédito que o pode ser; também os títulos que manifestam
propriedade como, por exemplo, as ações de uma sociedade anônima.
Oferecidos em garantia, sobre eles se constitui um penhor, penhor esse cujas regras pouco se ajustam às do penhor comum. Apenas, cumpre notar que a lei, tratando-se de títulos da dívida pública da União,
dos Estados ou dos Municípios, devidamem.:: transcritos nos registras
próprios, permite-se que se constitua o penhor sem a sua tradição ao
credor. Mas a detenção dos títulos pelo credor pignoratício é necessária no caso de títulos de crédito pessoais ou ações de sociedades
anônimas, ordinárias, preferenciais, etc, então é preciso que a caução
se faça em mãos do credor pignoratício, pois é com a tradição do título que este tipo de penhor se estabelece, nada impedindo, naturalmente, que o credor, depois, nomeie um depositário.
As normas, como disse, são as do penhor comum, mas há necessidade de estudarem-se algumas normas especiais, que definem as relações destes três personagens que entram em cena com a caução de títulos de crédito. Em primeiro lugar, o credor, junto ao qual a caução
foi feita e que se chama credor caucionado; em segundo lugar, o deve-
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dor, que ofereceu o título em caução e que, dentro do título, é, por
sua vez, credor; por isso, em vez de chamar-se devedor pignoratício,
chama-se credor caucionário ou caucionante, e, finalmente, um terceiro
· personagem, completamente alheio ao vínculo pignoratício, mas interessado no título, que é o devedor do título de crédito, aquele que o
deve pagar no vencimento.
Tem-se, então, três pessoas ou, por outra, três posições, cujas interrelações devem-se definir. A regra é simples: ao credor caucionado
pertence as posses dos títulos de crédito. Se é ele que está com a posse, certos direitos e deveres lhe advêm desta posição; primeira obri·
gação que ele deve cumprir, para resguardar os seus direitos futuros, é
notificar também o devedor da constituição deste ônus, para que o devedor não pague mais o título senão a ele, credor caucionado, ou
com 0 seu consentimento. Feita a notificação, o devedor está impedido de fazer o pagamento ao credor caucionante e de receber dele quitação, sob pena de responder perante o credor caucionado e de ter
que fazer o pagamento, quando cobrado, sejam quais forem as quitações exibidas. Por outro lado, o credor caucionado assume uma posição jurídica muito definida, com relação ao credor caucionante: toma·
se um verdadeiro mandatário seu, um verdadeiro procurador especial,
como diz o Código Civil e, por isso, ficará obrigado a praticar todos
os atos necessários à defesa ou ao exercício dos direitos do credor
caucionante. Vencido o título, o credor caucionado pode receber a im·
portância a ele correspondente e dar quitação; retém em seu poder a
quantia suficiente para pagar-se ou para garantir-se, pois pode ser que
este título se vença antes i..lc vencer-se o crédito deste credor cauciona·
do contra o caucionante e, neste caso, ele retém o dinheiro como ga·
rantia, em lugar do título de crédito, e, depois de pagar-se devidamente de sua dívida, retitui o saldo ao credor caucionante. Do mesmo
modo, deve restituir o próprio título, se o credor caucionante saldar a
dívida que tinha para com ele, caucionado.
Já se sabe quais são as sanções para o não cumprimento desta
dívida: o credor caucionado responde para com o caucionante como
seu mandatário, e o devedor não se exonera se pagar ao caucionante
em vez de pagar ao caucionado, sem pedir a sua autorização. Se acontecer, porém, que uma quitação venha a ter lugar, se o título de crédito for pago antecipadamente, vence-se logo, antecipadamente, a dívi412

da para que o credor caucionado possa logo entrar na defesa dos seus
direitos, e não se retarde a exigibilidade que só futuramente adviria.
Veja-se, finalmente, em que consiste o penhor legal.
O penhor legal, como o nome está dizendo, é criado pela lei e
não pela vontade das partes. É a lei mesma que o constitui, como
acessório, como apanágio de certas situações jurídicas.
Há certos deveres, oriundos de contratos, que a lei julga dever
armar com uma garantia especial, não se contendo, nestes casos, com
esta garantia genérica que é a oferta do patrimônio do devedor à satisfação do credor, e prefere criar não um simples privilégio, mas uma
garantia real, abonando o crédito de certos contratos.
Assim é que surge o penhor legal, em duas situações legalmente
defmidas: primeira, em favor dos hospedeiros, dos donos de hotel, a
quem confere penhor sobre as bagagens, móveis, jóias e pertences de
seus hóspedes, enquanto não se quitarem das pensões cujo pagamento estão obrigados; segunda, em favor do locador de imóveis, sobre as
bagagens e móveis de seus .inquilinos, enquanto não se quitam dos alu-:
guéis.
Convém notar que, destas duas garantias, a que desempenha papel mais eficaz é a primeira; é mesmo aquela cujo funcionamento econômico mais claramente se justifica. É que não há locador de imóveis
que se contente com o penhor legal como garantia de aluguéis. Todos exigem uma outra, uma caução, uma fiança, principalmente esta
caução em dinheiro, que é normalmente chamada depósito, porque o
penhor legal quase nada garantiria o locador de um imóvel, como é fácil de imaginar. Mas, no caso do hospedeí1u, a garantia é eficaz, porque, via de regra, não pede ele garantia a quem lhe solieita pousada;
não tem tempo sequer de investigar a sua condição econômica e, por
conseguinte, não pode querer melhor segurança do que a apreensão
das bagagens e daquelas coisas que o hóspede traz consigo, e que lhe
servem, então, de penhor.
O penhor legal se faz sentir de um modo muito simples. Desde
que não esteja satisfeito o dever pignoratício, retém as coisas, faz penhor sobre elas e, imediatamente, requer à autoridade judicial a homologação do penhor e o executa imediatamente como num penhor comum.
De sorte que há três momentos na natureza deste penhor. Aquela fase potencial, em que as coisas estão na posse do hospedeiro, apei
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nas sujeitas a uma eventual apreensão com o fun pignoratício; o momento da apreensão seguido do pedido de homologação, em que o penhor se toma efetivo e, depois, a execução, a qual só pode ser feita
se a autoridade judicial homologar o penhor. Se não homologar, o penhor está írrito e, neste caso, resta ao hospedeiro cobrar os seus créditos pelas vias ordinárias. Note-se, entretanto, que é requisito do penhor legal a liquidez da dívida, de sorte que nenhum credor obterá
homologação do penhor legal, se no caso do senhorio, não provar ele
que o aluguel estava condicionado numa conta líquida, juntando o instrumento do contrato, e, no do hospedeiro, se não provar que tinha
afJXado em lugar visível a tabela dos preços cobrados ao hóspede.
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CAPITUW XXXVI
ANTICRESE
Conceito - Elementos - Direitos e deveres do credor anticrético

Eis o direito real de anticrese. Já se sabe que o gozo da coisa
alheia pode constituir um direito real, ou conjugado ao uso, como no
usufruto, ou individualizado, como na constituição de rendas sobre
imóveis, o [ructus sine usu do Direito Romano clássico.
Naquelas figuras do usufruto e da renda real, este desmembramento do poder de gozo correspondia a uma função puramente alimentar. Era no interesse do titular do ius in re aliena, que aquela percepção de frutos se fazia, via de regra, para que tirasse, da coisa de
outrem, elementos para o seu sustento ou elementos que, de algum
modo, colaborassem nos meios econômicos que eram úteis para viver.
Nada impede, porém, que se conceba este desmembramento do
poder de gozo com um escopo diverso, com um escopo de garantia.
Pode-se supor que alguém perceberá os frutos de uma coisa para, COJ1!
eles, pagar-se do empréstimo que fez. Assim, por exemplo, celebrado
um mútuo, em vez de combinar-se que em determinada época se entrará com uma prestação para satisfação da dívida, pode-se ajustar que
se entregará ao credor uma coisa frutífera e que ele irá percebendo
dos frutos que ela engendra, para com eles pagar, ou os juros, ou os
juros e o principal. Força é convir que, na maior parte das vezes, pensa-se neste contrato para pagamento dos juros, mas, também, se pensa
nele para fazer uma prestação na qual estejam compreendidos principal
e juros, sendo, então, os frutos da coisa, o próprio meio do pagamento convencionado.
Quando se desmembra o poder de gozo, com este intuito, para o
desempenho desta função econômica, o direito real na coisa alheia que
se constitui é a anticrese, de sorte que, aqui, se tem, essencialmente,
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um direito de gozo, mas um direito de gozo com função de garantia,
com a função de saldar compromissos, com aquela acessoriedade das
garantias reais, enquanto que, na renda real, no usufruto, não existe
acessoriedade alguma; o direito ocupa logo a função principal.
Durante muito tempo, a anticrese foi vista com desconfiança. É
natural; basta que se pense que se prestava, com o censo consignativo,
a encobrir usura, sendo instrumento dela, de modo que, nas próprias
Ordenações, se encontra a proibição da anticrese, embora se admites·
sem, com outros nomes, os pactos que serviam a aspectos deste instituto. Desde, porém, que vingaram as idéias liberais sobre a convencionalidade da taxa de juros, o que, no Brasil, se fez através de uma lei
de 183 2, desapareceu este obstáculo de ordem moral e política, e o
contrato de anticrese floresceu, com sua perfeita caracterização, como
direito real. Porém, a sua configuração como uma garantia à parte é,
entre nós, a obra das grandes leis hipotecárias de 1864 e 1890 e, finalmente, do Código Civil.
Note-se, entretanto, que a anticrese sempre apareceu, com mais
freqüência, como pacto adjeto de uma hipoteca ou de um penhor. Hoje se concebe a anticrese como um direito privativo dos imóveis, mas
isto não lhe é muito conceituai, não havendo obstáculo a que se concebesse uma anticrese de móveis, principalmente ligada à constituição
de um penhor. De sorte que foi assim que, via de regra, se praticou.
Alguém constituía uma hipoteca e convencionava, como um pacto adjeto, que até o vencimento da dívida, os frutos da coisa pertenceriam
ao credor, para pagamento de juros ou para pagamento de juros e
amortizações. A hipoteca lá estava como garantia principal, conduzindo
ao poder de execução, de que o credor se valeria no momento em que
a dívida vencesse, não sendo paga, mas, enquanto se espera esse vencimento, já os frutos vão desempenhando a sua função amortizadora.
Pode-se, hoje em dia, entretanto, conceber a anticrese como uma
garantia inteiramente autõnoma, sem hipoteca conjunta, embora nada
impeça que se continue a associar as duas garantias, sempre que isso
parecer mais satisfatório ao credor. Diga-se, então, que a noção atual
da anticrese é a de que se tem um direito real que sujeita ao credor
os frutos de um imóvel, para pagamento de uma dívida ou dos seus
juros. Nesta noção estão bem salientados os elementos fundamentais
do instituto e, portanto, podem-se examiná-los como seus característicos.
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A primeira e importante característica da anticrese é a posse direta ou, como comumente se diz, a retenção do objeto pelo credor
anticrético. Note-se que a palavra retenção não está aqui usada naquele
sentido de direito de retenção que se conhece como medida coercitiva;
aqui, o que se quer significar, é que a coisa dada em anticrese ficará
na posse do credor; ele a conserva cpnsigo e a conserva com o fim de
mais facilmente e mais seguramente perceber os frutos que ela engendra.
Este gozo aparenta, intimamente, a anticrese ao penhor, embora
haja outros elementos, que dentro em pouco serão vistos, os quais antes os extremam.
Segunda característica da anticrese é que ela recai sobre um imóvel, sobre um imóvel frutífero, sobre um imóvel que engendre, para o
credor que o possui, frutos naturais ou frutos civis. Aí se tem o caso
de chamar bem a atenção para a diferença que há entre a anticrese e
o penhor rural.
No penhor rural, o objeto da garantia são os frutos de um imóvel rural (o penhor agrícola especialmente). Os frutos pendentes, asafra em formação, é que são oferecidos em garantia; na anticrese o que
é dado em garantia é o próprio imóvel e, como um direito resultante
desta garantia, o credor anticrético percebe os frutos, o que jamais poderia fazer o credor pignoratício, ao qual estivessem apenhadas as colheitas. Ele pode excutir o penhor, pode, portanto, fazer vender os
frutos, mas não os pode levar para a sua propriedade, caso oposto ao
que sucede na anticrese, em que o credor anticrético se apropria dos
frutos, por esse motivo que a garantia dele é a coisa frutífera e não
os frutos que ela engendra.
Note-se, agora, que outra característica da anticrese é a inexistência do direito de excutir. O credor anticrético não tem o ius distrahendi, não pode promover a venda judicial da coisa. Seu direito se
limita a perceber os frutos e, se a coisa deixar de ser frutífera, se uma
esterilidade econômica, de repente, vier consumir a sua possibilidade
de engendrar aquele meio de pagamento, a garantia perece, cabendo ao
credor anticrético exigir o reforço, e se o reforço não for oferecido,
corno se sabe, a dívida se considera vencida imediatamente, tal qual
como sucede com qualquer outro direito real de garantia, cujo objeto
se aniquila. Mas o que não pode é promover a venda; o que não pode é excutir judicialmente a coisa, a não ser que o faça como credor

417

comum, sem nenhuma espécie de privilégi9, colocando-se em pé de
igualdade com os quirografários, o que lhe é perfeitamente possível,
bastando para isso que haja renunciado à anticrese. Esta inexistência
do direito de excutir, mostra bem como difere o penhor da anticrese
e, por isso, não tem muita razão de ser a expressão figurada, usada
por alguns autores, segundo a qual a anticrese é o penhor dos imóveis.
Não é, embora tenha com o penhor um traço de contato, que é a
posse da coisa pelo credor garantido.
Uma última característica deste direito real de garantia é que,
com relação a ele, não se verifica a sub-rogação do direito, nas indehizações em que a coisa se venha converter, no caso de sinistro segurado
ou de desapropriação por utilidade pública. Esses fatos, o pagamento
do seguro e o pagamento da indenização expropriativa, resolvem o di
reito do anticresista.
Postas estas características, acrescente-se uma outra, importante,
sobretudo pela clara diferença que estabelece entre a anticrese e os direitos de gozo da coisa que não desempenham função de garantia: o
credor anticrético está sujeito à prestação de contas. Dentro em pouco
se verá que esta é uma das suas obrigações. Ninguém pensava numa
prestação de contas do usufrutuário, porque o usufrutuário percebe os
frutos para si e, por conseguinte, frui a substância da coisa no seu interesse próprio. Isto já não ocorre com o credor anticrético, o qual
percebe os frutos para pagar uma dívida e, portanto, precisa prestar
contas dos frutos percebidos, para que se veja de que modo a dívida
vem sendo amortizada, ou se não está percebendo frutos em vulto
maior do que as anuidades devidas e, se isso lhe é facultado, se está
fazendo as necessárias amortizações ou, por outra, se as subanuidades
estão devidamente computadas. Daí resulta, também, que, se ele deixar
de perr~ber frutos por culpa própria, é responsável por esses frutos
que deixou de perceber e, por conseguinte, o devedor anticrético pode-se considerar pago, pode-se considerar quitado por aqueles frutos
que a coisa deixou de produzir em virtude de culpa do credor.
Agora, estudemos o modo pelo qual se constitui a anticrese. Sendo um direito real sobre imóveis, é natural que a anticrese tenha a sua
constituição dependente de uma inscrição no registro de imóveis. Ela
sempre se constitui convencionalmente, de sorte que há um contrato
anticrético a ser levado ao registro de imóveis. Esses contratos, desde
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que o seu valor ultrapasse mil cruzeiros, 161 estão, como sabemos, sujeitos à forma pública. Deve ser lavrado por escritura pública, por instrumento em notas de um tabelião e dele devem constar todos aqueles
requisitos que já se sabe serein essenciais à constituição de qualquer
direito real de garantia: a dívida, o seu prazo, a sua taxà de juros, se
existe, as pessoas que intervêm na transação e a descrição da garantia.
Pode-se convencionar, por exemplo, que o credor an ticrético está
obrigado a fruir diretamente os frutos da coisa ou que o pode fazer
mediante arrendamento a terceiro. Se nada se convencionar, o seu poder é sem limite, não sofre restrições, e pode, portanto, arrendar, mas
nada impede que o devedor, conhecendo o credor anticrético e nele
confiando, faça questão de que a coisa fique sob a administração daquele credor, e consigne como cláusula do contrato anticrético esta
obrigação; neste caso, o credor deve sempre explorar, ele próprio, a
coisa frutífera.
No registro de imóveis, o contrato será levado a registro, como
determina. o art. 173 do Dec. 4.875.162 É essa inscrição no registro de
imóveis que dá nascimento ao direito real de garantia. Antes dele não
existe senão um pacto, senão um vínculo pessoal entre o credor e o
devedor. A anticrese, com os seus característicos de direito real, data
necessariamente do registro.
É esse o momento oportuno para considerar-se o caso em que a
anticrese é convencionada juntamente com outro direito real de garantia, isto é, com a hipoteca. Nada obsta a que coexistam esses direitos,
por isso que cada um deles colima um objetivo que não coincide com
o do outro. Pela anticrese se oferecem ao credor os frutos da coisa;
pela hipoteca, se oferece o seu valor, apurável em execução judicial. Pode-se até convencionar que a anticrese visará ao pagamento dos juros e

161. Era, assim, na época, isto é, em 1944, ante o que dispunha o artigo 134,
do Código Civil, em sua primitiva redação, elevado tal valor para dez mil cruzei·
ros, ex vi da Lei n<? 1.768, de 18 de dezembro de 1952, que lhe deu nova re·
dação, excetuando-se o penhor agrícola. Essa ftxação, em face de superveniente
alteração do valor nominativo da moeda, de seu poder aquisitivo, tornou-se, por
assim dizer, obsoleta, mas, seja como for, é lei.
162. Hoje em vigor, sobre os registras públicos, a citada Lei n9 6.015/73, o dis·
positivo pertinente é o art. 167, n9 11.
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a hipoteca servirá de garantia ao pagamento do principal. Esses pactos
são livres, ficam entregues ao arbítrio das partes. O que, porém, é necessário saber, é se eles precisam ser estipulados simultaneamente ou se
se pode convencionar uma anticrese, quando já existe uma hipoteca, e
uma hipoteca, quando já existe uma :nticrese. Nada impede esta estipulação em momentos sucessivos, desde que se considerem as seguintes
restrições: se a coisa está hipotecada e pretende-se constituir sobre ela
uma anticrese, esta constituição é legítima, contanto que se faça em
benefício do próprio credor hipotecário, por isso que a hipoteca ficaria diminuída se se expusesse, no momento de uma execução, a não
sobreviver aos descontos dos frutos pendentes, dos frutos que já se
acham destacados, mas ainda não separados, e sobre os quais logo aparece, alegando um direito próprio, o credor anticrético. Não se vê, porém, porque não se poderia combinar a anticrese em favor de terceiro,
desde que o credor hipotecário dê a sua anuência, pois, então, é ele
quem está reduzindo voluntariamente a sua garantia, e nada existe em
contrário a uma tal renúncia.
Quanto ao contrário, à constituição de uma hipoteca sobre bens
já dados em anticrese, nada impede que se faça em benefício de qualquer terceiro. A prioridade de inscrição da anticrese é suficiente para
esclarecer este credor hipotecário mais tardio, dos limites que pesam
sobre a sua garantia e, assim como se pode oferecer um imóvel em segunda hipoteca, sabendo o segundo credor que só lhe resta como garantia o resíduo deixado pela execução de uma primeira hipoteca, assim também, pode-se oferecer em hipoteca uma coisa já dada em anticrese, pois o credor hipotecário ficará logo informado de que os frutos
ainda pendentes pertencerão ao devedor anticrético na hora da execução da coisa.
Considerem-se, agora, os direitos e obrigações do credor an ticrético e depois os do devedor. O primeiro direito do credor anticrético é
o direito à posse da coisa oferecida em anticrese. Note-se, porém, que
esta posse não pode ser ilimitada; pode suceder que a coisa tenha sido
dada em anticrese com a fixação de um prazo para a vigência da garantia e, nesse caso, não estando a dívida paga, a anticrese vai prorrogando-se, vence-se a dívida, suponha-se, e o devedor não paga o credor
anticrético, já se sabe que não pode excutir, mas pode conservar a coisa e vai conservando para com os frutos se pagar. Daí resultaria, talvez, que conservasse a coisa indefinidamente e, por isso, a lei fixa o
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prazo máximo de 30 anos para a vigência da anticrese. Ao cabo de 30
anos ela perece.163
O segundo direito do credor anticrético é o de seqüela.
Em que consiste a seqüela do anticresista? A do credor hipotecário sabe-se que consiste em promover a execução da coisa, qualquer
que seja o seu atual proprietário; a de ir perseguir a coisa nas mãos de
quem a detiver. A seqüela do credor anticrético se refere, antes, ao caso em que vem a perder a posse da coisa, isto é, na sua seqüela vai
procurar a coisa nas mãos de quem a detiver, para reavê-la, ainda que
seja o proprietário, ainda que a coisa tenha sofrido alienação, mudança
de dono. O ônus real, que é a anticrese, adere à coisa, à res obligata,
e, portanto, o seu beneficiário vai procurar o atual proprietário ou
possuidor por qualquer título e dele reclama a coisa, faz valer contra
ele o ius possidendi. Qual a ação para reclamar a coisa? O credor anticrético pode reivindicar os seus direitos contra o adquirente do imóvel,
daí dizer-se que a anticrese é munida de uma reivindicação própria, semelhante à vindicado pignoris; graças à qual o credor anticrético faz
valer o seu ius possidendi. Clóvis Bevilaqua contesta a existência desta
vindicatio, que outros escritores, pelo contrário, afirmam, como Lacerda de Almeida. Parece a Clóvis Bevilaqua que os remédios possessórios
são suficientes para proteger o credor anticrético. Não é oportuna uma
opinião definitiva sobre este assunto, mas a impressão é a de que nem
sempre os remédios possessórios serão adequados, porque pressupõem,
de qualquer modo e invariavelmente, que aquele que os usa tenha tido
a posse perdida por um esbulho, a alegar, e, nesses casos, é certo que
o art. 808 do Código Civil confere ao credor anticrético poderes para
reaver a coisa das mãos de quem a detém, e a este poder assiste, não
se vê porque negar, o nome de reivindicação.
O terceiro direito do credor anticrético, que constitui, por assim
dizer, a essência mesma do seu direito, é o de gozo; já se sabe que
pode gozar por si ou por arrendatário, salvo se houve um pacto em
contrário. E o direito de uso? Este não tem o credor anticrético; não
pode, a rigor, usar a coisa, mas se a fruição direta lhe é garantida, não
se terão como evitar certos usos, quase um adminículo do gozo, quase

163. Art. 760 do Cód. Civil pela nova redação deste artigo, proveniente da Lei
n? 2.437, de 7 de março de 1955, esse prazo ficou reduzido para 15 anos.
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uma imposição deste e aí se terá de reconhecer uma certa participação
do credor anticrético nas utilidades da coisa. A única observação que,
então, se admitirá e com toda a procedência, é que esse uso não seja
gratuito, que, na prestação de contas do credor anticrético, considerese esse uso como uma vantagem auferida.
Quanto às obrigações, a primeira delas é a de ressarcir qualquer
dano que ele, credor anticrético, venha a causar à coisa, inclusive não
colhendo os seus frutos ou em virtude de não tomar as providências
necessárias à sua formação.
A segunda obrigação é a de manter os gêneros de cultura. O credor anticrético não tem o direito de disposição; não tendo o direito
de disposição quanto à coisa, não pode, de maneira alguma, alterá-la;
não pode transformar uma fazenda de criação ém fazenda agrícola,
não pode tomar terrenos destinados à lavoura e considerá-los de construção, etc. É a mesma que lhe foi entregue, que deve frutificar em
seu proveito, sem que possa fazet alterações na substância.
A terceira obrigação do credor anticrético é a de fazer na coisa
as benfeitorias úteis e necessárias que ela exigir. Esta obrigação está
sujeita a reembolso pela própria renda, e se a renda for insuficente,
então, quem cobre o reembolso é o devedor.
Outra obrigação é a de prestar contas, fundada nas observações
já mencionadas. E, finalmente, a última obrigação é a de restituir o
imóvel, uma vez paga a dívida ou quando decorrido o prazo, quando
a anticrese legalmente se extingue.
Vejam-se, agora, as obrigações e direitos do devedor. Como sempre acontece, são o negativo dos direitos e deveres que acabamos de
estudar para o credor anticrético. Mas deve-se salientar que o devedor
anticrético conserva a propriedade, sem outros desmembramentos que
não seja a perda do direito de fruição. Assim como pode dispor da
coisa, pode onerá-la, e pode usá-la, porém isto só deverá ocorrer na
medida em que for compatível com a posse do credor anticrético.
A anticrese se extingue por fatos concernentes à dívida ou por
um fato concernente à coisa, como quando ela perece ou se torna infrutífera e, também, por um fato concernente ao próprio direito, ao
próprio direito real, que é a confusão na mesma pessoa do título de
prop1ietário e de credor anticrético. Também o adimplemento do prazo pelo qual foi convencionada a garantia; ou o advento daqueles termos que a lei mesma estabelece ao cabo de 30 anos para consumir a
garantia ( atualmente 15 anos, como se disse em nota anterior).
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CAPITULO XXXVII
HIPOTECA
Evolução do regime hipotecário no Brasil. Função social do instituto.
Conceito e elementos característicos da hipoteca. Variedades.

A hipoteca 164 representa o instrumento de garantia mais perfeito, elaborado pela ciência civil. Pode-se até dizer que, pelo apuro técnico a que o direito consegue chegar neste instituto, é um dos padrões
de perfeição da ciência jurídica, como, também, por exemplo, os títulos de crédito.
É fácil compreender-se essa excelência de instrumento econômico
e jurídico, que é a hipoteca, quando se a compara, no seu funcionamento, com as outras garantias, as quais representam, todas, mais ou
menos nitidamente, fases da evolução do instituto.
Assim, por exemplo, a fidúcia cum creditare. Esta era uma garantia em que o devedor transferia um bem para a propriedade do credor. No dia em que a dívida fosse paga, o credor retransferia o bem
·de toma viagem. Num mecanismo deste gênero, é fácil denunciar logo
os maiores inconvenientes. O primeiro é o ônus para o devedor, que
se encobria nesta manobra. A rigor, o devedor se deixa executar previamente e a única esperança que tem é a de conseguir, com o cumprimento da dívida, desfazer os males da excussão. O credor tem, ab initio, a coisa com todo o seu poder frutífero, com todas as suas comodidades, todas as suas vantagens econômicas, que vão, desde logo, incrementar o seu patrimônio. O credor via de regra, a partir deste momento, só tem um desejo, o de que o devedor se tome inadimplente.

164. A propósito da introdução da palavra hipoteca, nome grego que indica,
em sua etimologia, sob depósito, veja-se nota anterior, devendo-se, como ali se
diz, a Marco Túlio Cícero essa introdução, em tal idioma.
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Um tal sistema não pode deixar de atingir extraordinariamente a
vida econômica, as possibilidades do crédito. Só é mesmo concebível
que tenha existido numa época em que só raramente se lançava mão
do crédito, porque os empreendimentos econômicos eràm movidos pela
economia dos próprios empresários. Ou, então, é compreensível que
esse instrumento de crédito tenha surgido em épocas como a nossa.
Hoje, muitos estabelecimentos que fazem o crédito chamado predial,
lançam mão da fidúcia.165 Quem tem um terreno, por exemplo, e nele
quer construir uma casa, tran~fere a sua propriedade para um estabelecimento financiador, que celebra um compromisso de venda com o exdono e vai recebendo os aluguéis como anuidades para saldar a dívida. Saldada esta, o compromisso se cumpre e o imóvel se retransfere.
Essa fidúcia é explicável na vida de hoje, porque se conhece o excesso
oposto: o oferecimento indiscriminado do crédito; o crédito oferecido
a quem não tem condições patrimoniais que dêem ao credor uma fundada esperança de pagamento. Como, a rigor, aquele devedor não merece crédito, então, faz-se a fidúcia, que é a maneira de emprestar-se a
quem já se duvida de que tenha meios de pagar, e só pela raridade do
crédito numa época antiga, ou pela sua extrema facilidade nos tempos
modernos, pode-se conceber uma forma tão rigorosa de garantia, como
a alienação fiduciária da propriedade. Da fidúcia passa-se, no Direito
Romano, ao pignus, cujas linhas estruturais, na forma do pignus dativo, da datio pignoris, correspondem ao penhor de nossos dias. Este penhor já é uma garantia muito mais perfeita do que a fidúcia, pois nele
não há aquela excussão prévia. O devedor pignoratício apenas perde a
posse, a detenção da coisa, a bem dizer, por isso que a entrega ao credor, a fim de que este, retendo-a, possa ter a certeza de que no momento próprio poderá excutir a sua garantia. Mas os inconvenientes
deste tipo de garantia ainda são grandes; ele ainda importa na destrui-,
ção do próprio meio graças ao qual seria mais fácil ao devedor promover o pagamento de seus débitos. Se se dispõe de certos instrumentos
de trabalho e se os oferece em penhor, eis que, pelo fato de ficar
temporariamente privado deles, diminuem seus meios de produção. Dirse-á que, algumas vezes, isto não sucede quando os bens empenhados

165. Essa operação é hoje incrementada na aquisição de bens móveis duráveis e
intitula-se alienação fiduciária em garantia. Muito utilizada na aquisição de veículos.
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são bens de uso e não meios de produção. Mas acontece que os objetos mais valiosos e que mais podem interessar são, via de regra, coisas
que, pelo seu poder produtivo ou até mesmo pelo seu alto valor,
acrescentam o potencial econômico dos devedores, desde que possam
ficar em suas mãos e serem postos a trabalhar, de sorte que o grande
defeito do penhor ainda é este, o de desfalcar o patrimônio do devedor das coisas empenhadas, ainda que continuem a lhe pertencer.
Com a hipoteca, se reduz a garantia do credor ao ius distrahendi, à faculdade de vender a coisa, de promover a sua conversão num
preço, a fim de, com esse preço, atender aos seus interesses insatisfeitos. Aí se tem a garantia no máximo de sua pureza técnica, e, então,
se pode dizer que o direito do titular se refere não à coisa, mas ao
seu valor, porque, enfim, o credor pignoratício ainda tem direito sobre
a coisa, ainda a pode reter e o credor hipotecário nada tem que ver
com o objeto da garantia, não é seu possuidor, não é responsável por
coisa alguma que lhe suceda, apenas espera a hora própria em que, pelo exercício de ius distrahendi, extrairá da coisa o valor em dinheiro
para com ele se satisfazer.
O credor pignoratício tem incômodos, tem obrigações, está sujeito à custódia da coisa, tem que repará-la, tem que promover nela benfeitorias, e o mesmo se deve dizer do anticrético. O credor hipotecário
ignora a coisa, não tem para com ela nenhum dever; tranqüilci, espera
o momento de exercer o seu direito e, por sua vez, o devedor, conservando a coisa no seu patrimônio, continuando a possuí-la, a usá-la, a
gozá-la, tira dela um rendimento máximo; é um utilizador integral da
coisa e, pelo fato de ter constituído a garantia, sofre uma diminuição_
jurídica no seu patrimônio, mas não sofre nenhuma diminuição econômica. De sorte que se deve ver na hipoteca um desses artifícios elaborados pela arte jurídica, para pôr nas mãos do homem a constituição
de créditos e um meio de oferecer o seu patrimônio em garantia, sem
sofrer economicamente nenhum desfalque, portanto um meio técnico
que realiza, de fato, a mais perfeita forma de garantia e um dos mais
bem elaborados institutos do direito civil.
Note-se, entretanto, que, para atingir-se este grau de perfeição e
de desembaraço no instituto hipotecário, não basta efetivarem-se em
normas jurídicas estes princípios que se acabam de enumerar. Se se
pudesse autorizar um devedor a oferecer a hipoteca de um bem como
um relógio, como um móvel qualquer, já não se podia dizer que a hi-
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poteca era a mais perfeita das garantias; é que se o modelo técnico
das garantias versasse sobre um móvel, estaria facilmente frustrado ao
credor o ius distrahendi, porque o móvel desaparece ou pode ser transferido a outrem, e, até mesmo, pode o devedor não ser seu dono, e
quando o credor vier excutir a garantia, provavelmente não encontrará
a coisa ou encontrará um devedor que não é seu dono e não está autorizado a onerá-la.
Eis porque só é possível pensar nesta garantia de armadura tão
leve economicamente, que é a hipoteca, se, antes, cingir-se o seu emprego a certos princípios e normas gerais, cujo conjunto constitui o
que se chama o regime hipotecário.
Alguns destes princípios são pertinentes às garantias em geral;
outros são pertinentes a este tipo de garantia em particular. O primeiro, já se sabe que é a seqüela, o ius persequendi, característico, de um
modo geral, de todas as garantias reais, mas característico da hipoteca
de um modo especial.
Em que consiste a seqüela hipotecária? Enquanto a seqüela anticrética consiste em procurar o imóvel em mãos de quem o detenha,
para exercer sobre ele a retenção própria da anticrese, a seqüela da
hipoteca consiste, simplesmente, em promover a venda, em promover a
exr-ussão da garantia. Este ius persequendi nada mais é, portanto, do
que um meio de assegurar ao credor o exercício do ius distrahendi, isto é, o direito de vender, o qual se exercerá estando a coisa nas mãos
de quem estiver. Se a coisa está nas mãos do próprio hipotecante,
contra ele se exercerá o ius distrahendi; se estiver nas mãos de terceiro, que haja adquirido do hipotecante ou de um outro dono interposto na cadeia das alienações, é sempre contra o proprietário atual que
se ajuizará a ação hipotecária, a fim de promover a sub-frustração dos
bens. Esse exercício da ação hipotecária contra qualquer proprietário é
importante para realçar o caráter real do instituto: a hipoteca adere à
coisa, é um vínculo real; a coisa é uma res obligata, e seja quem for
seu possuidor, seja quem for seu proprietário, sempre se moverá a
ação hipotecária contra aquele em cujo patrimônio a coisa momentaneamente se encontra.
O segundo característico é a preferência. Também este pode-se
dizer que é comum às outras garantias, embora, no caso da hipoteca,
precisem-se salientar algumas notas particulares. Alienado o bem, apurado o seu valor, sobre ele se satisfaz o credor hipotecário. Pouco im-
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porta que haja outros credores; pouco importa que, na fase de excussão, outros credores tenham protestado pelo concurso, e se o devedor
é um falido, pouco importa que se haja instaurado o juízo falimentar;
o valor apurado com a venda do objeto hipotecado serve em primeiro
lugar à satisfação exclusiva do credor, e se há um r~síduo, se sobra
ainda algum valor, havendo outros credores, esses credores disputarão
o valor supérfluo em concurso, fazendo valer as preferências e promovendo o competente rateio, e se não há outro credor, este restante pertence ao proprietário do bem excutido. Se, pelo contrário, o valor apurado não é suficiente para cobrir o crédito, então, o credor continua a
ter direito àquele saldo, mas, em relação a tal saldo, apresenta-se em
pé de igualdade com todos os outros credores.
Pode, porém, suceder que o mesmo bem tenha sido oferecido
em hipoteca mais de uma vez e que se tenha, então, uma primeira,
uma segunda, uma terceira hipotecas. Basta que o valor da coisa comporte a incidência de tantos ônus.
·
Como pagar aos credores hipotecários que têm a mesma garantia, no momento da excussão? É aí que a regra da preferência ou da
prioridade mais uma vez se faz sentir. Toma-se o bem e com ela se
apura o seu valor. Chamam-se, então, os credores hipotecários. Chamase primeiro, o que tem a primeira hipoteca e este se satisfaz integralmente; para o que resta, chama-se o segundo, e, assim por diante, até se
consumir todo o valor apurado. Se algum credor hipotecário, por essa
razão, fica sem qualquer pagamento, paciência, foi imprevidente e aceitou uma garantia que já sabia onerada, porque acreditou num valor
que na verdade não existia. O que não se pode, porém, é pela constituição de hipotecas posteriores, diminuir a garantia daqueles cujos direitos se constituíram numa época em que outros ônus não gravavam
o imóvel.
De maneira que, a regra da prioridade, a regra de satisfazer aos
credores na ordem em que as suas hipotecas se constituíram, é uma
regra indispensável, seja ao bom funciouamento prático do instituto,
seja até mesmo à justiça, porque seria injusto que hoje se oferecesse a
alguém a hipoteca de um bem e, amanhã, se lhe diminuísse a garantia,
constituindo outra hipoteca sobre ele. Podem-se constituir as outras hipotecas, mas não diminuindo a garantia dos credores hipotecários anteriores.
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Nada disso seria, porém, possível nem satisfatório se não se restringisse a hipoteca a certa categoria de coisas. Que coisas? Em princípio, os imóveis. Só os imóveis podem ser objetos de garantia hipotecária, e a razão é óbvia: como o bem dado em hipoteca ficará nas mãos
do seu proprietário, sem que o credor tenha sobre ele posse ou custódia de qualquer natureza, não se deve permitir que se constitua uma
hipoteca, quando a coisa for passível de perder-se, de ocultar-se. Com
os· móveis este risco é sensível; com os imóveis é praticamente nulo,
por isso que o imóvel pode ser destruído, pode arruinar-se o edifício,
mas há alguma coisa dele que, normalmente, não perece, que é solo, o
espaço ocupado pelo bem, de modo que reservar a hipoteca apenas
aos imóveis é uma característica do regime hipotecário.
Que se pode, porém, dar em hipoteca? Só o solo e os seus
acessórios. E, dos acessórios do solo, podem-se dar em hipoteca todos?
É o que cumpre examinar um pouco mais de perto. Há acessórios do
solo que, embora recebam da lei a definição de imóvel, são coisas móveis e, portanto, nada impediria que fossem destruídos ou ocultados.
Assim, as máquinas que se encontram num estabelecimento industrial;
assim o gado que se encontra na fazenda de criação; assim, os frutos
já percebidos e separados, mas que se encontram ainda no solo que os
produziu. Para esses bens ·que a lei taxa de imóveis por destino, mas
que em sua natureza são coisas móveis, destrutíveis, não se pode conceber hipoteca, só se pode admitir penhor e, aí, para essas é que se
possui aquela forma especial de penhor, o penhor industrial, em que
se considera a detenção da coisa pelo proprietário, mas se dá a posse
ao credor e se faz daquele que conserva a coisa um verdadeiro depositário.
No caso da hipoteca, em que não há posse do credor hipotecário, nem depositário, nem outras figuras auxiliares, não se pode admitir que esses bens sirvam de objeto à garantia; o que se pode admitir é
que eles. sejam dados em garantia hipotecária quando o forem conjuntamente com o solo de que são acessórios. Aí, sim, pode-se aceitar,
porque a perda do gado, o estrago das máquinas, a destruição da co-.
lheita, nada mais são do que a diminuição da garantia, mas esta sempre resta, objetivada no solo ou no edifício onde essas coisas se encontravam e de que faziam parte.
Poderão as estradas de ferro ser dadas em hipotecas? Essa é uma
questão que poderia causar alguma dúvida, mas a lei resolve expressa428

mente, dizendo que as estradas de ferro podem ser objeto de hipoteca.
Alguém poderia pretender sustentar que a estrada de ferro é uma máquina que está numa fábrica, mas a estrada de ferro apresenta uma
estabilidade tal, satisfaz de tal maneira o requisito da imobilidade
do bem, que não há dúvida alguma em permitir a hipoteca das estradas de ferro, e o mesmo se pode dizer para o navio, embora o navio
seja um móvel por excelência; mas o navio está sujeito a tais condições de registro, de verificação de sua existência, e a ocultação do na-.
vio oferece tais dificuldades de ordem legal, que pode estender-se a essa classe de móveis o regime hipotecário. As minas, as pedreiras, partes
que são do solo ou do subsolo, também podem ser objeto da hipoteca.
Ainda se tem de acrescentar uma observação: é que em hipoteca,
tanto se pode oferecer a coisa de que se tem o domínio pleno, como
aquele de que se tem, apenas, o domínio útil.
Só com essas característlcas, ainda não se tem reunidas as boas
condições de um regime hipotecário, porque, em face de certos regimes de propriedades, nada impediria que hoje se constituísse uma hipoteca sobre um imóvel, amanhã se instituísse outra e diminuísse o valor desta primeira. Se a sua era a primeira, aceitou a garantia vendo a
magnificência econômica do objeto oferecido, e seria, de repente, na
execução surpreendido com a existência de uma hipoteca oculta. De
modo que, hipoteca oculta, eis o perigo do qual se deve estar acautelado por um bom regime hipotecário, e, para que não haja hipoteca
oculta e para que se tenha a certeza de que é o proprietário mesmo
que está hipotecando a coisa, só se tem um requisito a satisfazer: um
bom regime de publicidade.
Foram as hipotecas, como se sabe, que criaram, fomentaram e
aperfeiçoaram o regime imobiliário, os registros de propriedade imóvel,
e até, durante muito tempo, a expressão regime hipotecário exprimiu
sempre o que, hoje, se diz como regime imobiliário, de tal maneira foram as hipotecas que suscitaram e comtituíram o estabelecimento dos
registros públicos.
Sem registro público não há hipoteca, eis uma característica do
regime hipotecário moderno, porque o registro público, em primeiro
lugar, é o meio para saber-se quem é o proprietário e, portanto, quem
pode hipotecar; segundo, é o meio de saber se a nossa hipoteca é a
primeira ou se alguma outra já foi anteriormente; terceiro, é o meio
de, quando se adquire o imóvel, saber se dele vem a propriedade ple-
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na ou se, pelo contrário, esta já se encontra onerada por uma hipoteca
ou por um outro direito real. De sorte que, o registro público desempenha para a propriedade imóvel o mesmo papel que desempenha para as pessoas naturais ou jurídicas: é um meio técnico de aferir-se o
seu estado civil. E por isso mesmo, na doutrina do registro público, vitoriosa em todas as legislações, inclusive na nossa, é a tese de que os
assentos do registro fazem prova contra qualquer outro meio de demonstração do direito ou das situações jurídicas.
Este requisito, o registro, não seria, entretanto, suficiente para
completar o regime hipotecário, não fosse um outro requisito, que se
designa com o nome de individuação ou especialização das hipotecas,
mas, o que seja este, não se poderá compreender sem que primeiro sejam estudadas as duas variedades sob que a hipoteca se apresenta: a
hipoteca legal e a hipoteca convencional.
As hipotecas convencionais são garantias reais que se adicionam
a uma obrigação. Alguém deve uma determinada quantia e em garantia
do seu pagamento estipula uma hipoteca. Aí se tem a hipoteca convencional.
As hipotecas legais, pelo contrário, surgem para assegurar certas
responsabilidades eventuais. Note-se bem, não responsabilidades já ocorridas, já verificadas em conseqüência da violação de um direito, mas
responsabilidades eventuais que poderão decorrer da violaçâl' de um
dever jurídico fixado pela lei. A lei estabelece certos deveres iF>ídicos;
alguns são, via de regra, espécies de verdadeiras obrigações, q0 passo
que outros aparecem mesmo como simples deveres jurídicos. A violação desses deveres jurídicos. a lesão do direito a eles correspondente,
fará nascer uma responsabilidade, e essa resp•,nsabilidade, que eventúalmente pode nascer, ficará desde logo coberta !)C' uma hipoteca; a lei
mesmo a constitui antes da responsabilidade '' ··~rificar. Um exemplo:
alguém é nomeado tutor dos bens de um mwor. Pelo fato de ser tutor, adquire certos deveres jurídicos relacionados diretamente com a
boa administração dos bens que lhe são confiados. Se, mais tarde, o
tutor viola o seu dever jurídico, quando prestar contas, verifica-se que
administrou mal, criando prejuízos para o seu pupilo, prejuízos que
tem obrigação de ressarcir, pois está claro que é o responsável . Se é
responsável, os seus bens respondem e garantem aquela responsabilidade.
A lei, porém, temendo que, nesse momento, o tutor se encontre
desprovido de meios com que pagar, com o seu patrimônio aniquilado
e não podendo responder pelos prejuízos que causou, prefere armar o
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menor de uma hipoteca sobre os bens que o tutor tinha no momento
em que aceitou a tutela. Concretize-se o exemplo: alguém é nomeado
tutor dos bens de um menor. Qual o valor do patrimônio do tutor?
Lá se encontram cinco ou seis imóveis e a tutela leva dois anos. Terminados os dois anos, o tutor presta contas e apura-se que é responsável para com o menor por I 00 mil cruzeiros.
Procuram-se os bens do tutor, não são encontrados mais os imóveis que tinha originariamente. Está o menor ao desamparo porque
njo havendo bens no patrimônio do tutor, não se tem como satisfazer
o seu crédito, e, por isso, a lei criou a hipoteca sobre os imóveis que
o tutor possuía no tempo em que se iniciou a tutela; neste caso, a dificuldade desaparece, porque o menor tem seqüela para perseguir aquele imóvel nas mãos de quem estiver e reavê-lo pela responsabilidade verificada.
Eis o fim e o funcionamento da hipoteca legal.
Não é só o tutor que sofre hipoteca legal dos seus bens em favor do menor; o mesmo também ocorre com os pais em relação aos
bens do filho e, igualmente, com o marido em relação aos bens da
mulher cuja administração lhe cabe. Também sofre hipoteca legal o delinqüente em relação à reparação que ele deve ao ofendido, mas, aí, a
hipoteca legal oferece uma pequena modificação de aspecto, porque,
em tal caso, ela nasce com as próprias responsabilidades, enquanto, nos
outros casos, nasce com a simples assunção do dever jurídico. E, também, o co-herdeiro, que sofre hipoteca legal em favor dos outros ccherdeiros cujo quinhão tem de repor, e assim por diante.
Essas hipotecas legais são antigas. Isto é natural, e eram gerais. A
lei não dizia qual o bem que se estava hipotecando; dizia, de um modo geral, que a hipoteca legal incidia sobre os bens do tutor, e daí resultou que todo o regime hipotecário estava frustrado, porque, se a hipoteca legal decorria da lei e não do registro público, já não se-poderia encontrar diante desta situação: amanhã alguém compra um imÓvel
que, agora, no registro público, está isento de qualquer ônus; ignorava
que o vendedor fosse tutor de um menor e que pesava sobre o imóvel
uma hipoteca legal. Estava exposto a uma execução e não tinha meio
algum de proteger as perdas. Para obviar, introduziu-se no registro hipotecário a hipoteca legal. Todo aquele que assume ).lm encargo que
gera hipoteca legal, tem de colher, dentre os seus irrtpr~i!l, o que baste
para cobrir a sua responsabilidade eventual e a iss? se chama indivi431

duar a hipoteca; a hipoteca, que era geral, se individua com esta designação e, então, individuada, vai inscrita no registro de imóvel e a essa
inscrição da hipoteca legal no registro de imóveis se chama especialização. Se a hipoteca legal não estiver individuada e especializada no registro, não prevalece contra terceiros, não é, portanto, hipoteca, não é
direito real.
Tudo isso que se acaba de ver representa o termo de uma longa
evolução. O regime hipotecário, com essas características de publicidade, de preferência, de especialidade, de seqüela, que não foi o mesmo
em todos os sistemas de direito positivo, e que, portanto, precisa ser
estudado dentro dos característicos de cada país.
Quanto ao nosso país, vê-se que se herdou a hipoteca do Direito
Romano, mas este levara a evolução do instituto até um ponto que se
afigura muito rudimentar.
Pode-se dizer que, no Direito Romano, hipoteca e penhor ainda
estão seriamente confundidos, e, até mesmo na fase mais evoluída daquele sistema, não se encontra melhor elemento diferenciador dos institutos do que a posse. No penhor, havia a posse do credor; na hipoteca, não havia. Mas o penhor de imóvel é corrente e a hipoteca de
móveis não repugna. Ao lado disso, considere-se que o Direito Romano conseguiu introduzir nas hipotecas e nos penhores algo que foi o
ponto de partida de toda a evolução jurídica posterior, a saber, a clara
conceituação do direito real, isto é, que esta garantia era direito real e
que dava lugar a uma seqüela e a uma preferência. Seqüela e preferência são os dois elementos característicos do sistema hipotecário que
vem do Direito Romano; foram elaborados na fase romana de tal instituto, mas os romanos não conheciam o registro, de modo que a hipoteca sofre as conseqüências da falta deste instrumento de publicidade.
Os gregos, como se sabe, também muito cedo tiveram a hipoteca, mas procuravam· obviar essa falta de publicidade, assinalando os
imóveis hipotecados com uma placa, o que já representava, de algum
modo, um meio de acautelar os credores contra a hipoteca oculta.
Foi a doutrina romana que passou para as Ordenações. Estas não
inovaram muito, nem acrescentaram grande coisa ao mecanismo hipotecário, de modo que, no antigo direito reinícola, tivemos as conseqüências de um regime hipotecário puramente- convencional, baseado apenas
nos contratos, de modo que favoreceu as hipotecas ocultas e prejudicaram-se com elas as transmissões da propriedade. Depois, eram freqüe~-
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tes as hipotecas nulas, porque, não raro, eram feitas por pessoas que
já tinham alienado os seus bens, de modo que, quando os credores hipotecários usavam os seus títulos, eram surpreendidos com a sua nulidade por falta de títulos dos criadores de vínculos reais.
Esse sistema perdurou por muito tempo, até que começa a evolução do direito hipotecário, cujos princípios serão enumerados. A primeira Lei é a n <? 317, de 21 de outubro de 1843, regulamenta da pelo
Decreto 482, de 14 de novembro de 1846. Esta lei tem para nós um
grande valor, embora tenha resolvido poucas dúvidas .. É que, dentre as
que trataram o direito hipotecário, esta foi a lei que criou o registro.
Mas, esse registro, a partir do qual há hipoteca, não era obrigatório
para as transmissões da propriedade e só se referia às hipotecas convencionadas. Para as legais, vigorava o direito geral, as hipotecas gerais,
e aí não havia publicidade que acautelasse a ninguém. A segunda etapa
é a da Lei 1.237, de 24 de setembro de 1864, regulamentada pelo Regulamento 3.453, de 26 de abril de 1865.
Deve-se esta lei a um projeto de um dos maiores jurisconsultos
do Império, NABUCO DE ARAUJO. Esta obra legislativa inovou e
melhorou consideravelmente o sistema hipotecário. Em primeiro lugar,
introduziu a transcrição das alienações, dos atos de transmissões de
propriedades; bem entendido: dizendo que estas transcrições eram necessárias para que tais atos valessem contra terceiros. Além desse, estabeleceu um outro grande princípio, o princípio da prioridade de inscrição e, grande coisa também, esta lei aboliu as hipotecas gerais convencionais. Seus grandes defeitos foram conservar as hipotecas gerais
legais, as quais não dependiam de registro e, portanto, continuava-se a
manter uma situação obscura numa grande área do sistema hipotecário
em vigor. A terceira etapa é a da lei republicana de 1890, Decreto
169-A, de 19 de janeiro de 1890, regulamentada pelo Decreto n9 370,
de 2 de maio de 1890. Esta lei completa o sistema hipotecário, abolindo as hipotecas gerais, até mesmo quando derivadas da lei e obrigando a especialização e registro das hipotecas legais.
Estavam completos todos os característicos do regime hipotecário
atual.
Há de considerar-se, ainda, a inovação do Código Civil, que é a
única que merece estudo: consiste na permissão para emissão de letra
hipotecária, semelhante, em seu funcionamento econômico, à cédula
pignoratícia. A letra hipotecária está, entre nós, muito ligada às leis
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que seguem enumeradas: Dec. n~ 1.002, de 29 de dezembro de 1938,
e Dec. n~ 1.172, de 27 de março de 1939, ambos regulamentados pelo
Dec. n? 1.230, de 29 de abril de 1939. Acrescente-se uma lei, que se
precisa considerar, que é o Dec. n~ 15.801, de 1~ de janeiro de 1932,
sobre a hipoteca de navio.166

166. Vide sobre o tema, ainda, a Lei 2.180, de 5/2/54 (arts. 92 e se!!,.tintes), a
Lei n? 3.253, de 27/8/57, e o Dec.~-lei n? 70, de 21/11/66, sobre cédula hipotecária.
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CAPITULO XXXVIII
HIPOTECA LEGAL
Pessoas em favor de quem a lei a estabelece
Imóveis sobre que recai - Especialização e inscrição.

As hipotecas podem resultar de uma convenção e, neste caso, se
chamam hipotecas convencionais ou voluntárias, e podem resultar da
lei e, neste caso, se chamam hipotecas legais.
Já se viu que a hipoteca convencional, via de regra, garante uma
obrigação, que tanto pode consistir numa obrigação de dar quantia
certa, como numa obrigação a que não corresponda obrigação pecuniária, desde que esta prestação seja avaliada. E, também, pode-se avaliar a
constituição de uma hipoteca para cobrir uma responsabilidade; nada o
impede. Suponha-se que, por um motivo qualquer, alguém se tome devedor de uma reparação. Esta reparação pode ser paga, pode ser satisfeita espontaneamente, portanto, pode-se fazer com o credor um acordo: contra o pagamento, se oferece em garantia a hipoteca de um certo bem.
Quanto à hipoteca legal, deve-se dizer que ela, via de regra, cobre uma responsabilidade eventual, podendo, em alguns casos, nascer
para cobertura de uma responsabilidade atual, isto é, de uma responsabilidade que já decorre da infração do dever jurídico.
Além destas duas hipotecas, se conhece a hipoteca judicial, de
que se ocupa o art. 824, do Código Civil.
Veja-se a hipoteca legal. As hipotecas legais têm sua origem no
Direito Romano, onde se conheceu um pignus tacitum. Dele trata o Digesto, L. 20, Tit. 2<?, mas não é ainda o pignus tacitum a hipoteca legal do direito de hoje. Como o próprio nome está indicando, o que
justifica a criação deste pignus é a presunção de que as partes o teriam convencionado. Dispensa-se a convenção expressa e admite-se, então, tacitamente, o pignus, desde que as partes não o tenham excluído. O fundamento, portanto, aqui. é outro, e os casos a que se apli435

caro são bem diversos daqueles em que se vê surgir no direito moderno
as hipotecas legais.
O 'primeiro caso de pignus tacitum é aquele que, hoje, constitui
objeto do penhor legal; é o pignus do locador sobre os móveis trazidos pelo locatário para o imóvel. Outro caso é o do direito que tem o
locador do imóvel urbano sobre os frutos pendentes, cultivados pelo
locatário. Os frutos que ali se encontram, produzidos pelo trabalho do
locatário, do arrendatário da fazenda, diga-se assim, respondem pignoraticiamente pelos créditos do locador. E aí há outro pignus tacitum.
O mesmo acontece nos contratos de financiamento, sob forma de
mútuo, por exemplo, para a construção de edifícios. O mutuante emprestava a soma necessária para fazer-se a construção, mas estabelecia
tacitamente o pignus do edifício, e até mesmo outros casos, que não
interessam no momento enumerar, eram casos de pignus tacitum.
Em todos esses casos enumerados, nota-se uma particularidade: é
que o pignus recai sobre um objeto determinado. Mas há outros casos
em que o pignus recai sobre todos os bens existentes no patrimônio
do devedor. Aí se diz que o pignus é geral e já se está mais próximo
daquilo que, mais tarde, se transformará na hipoteca legal do direito
moderno.
O primeiro caso que merece exame é o pignus que assiste ao
fisco sobre os bens dos devedores por impostos. Todo aquele que deve
imposto tem o seu patrimônio gravado de um pignus geral e tácito. E
o mesmo já se reconhecia, no Direito Romano ao tempo de Justiniano,
às igrejas, com relação às pensões que lhes eram de.vidas pelos seus foreiros, administradores, etc.
O mesmo se diga com relação às cidades, aos municípios que
têm pignus dos bens de seus administradores, para cobertura de suas
responsabilidades, criadas por essas administrações, quanto à boa prestação de contas dos dinheiros públicos, e, também, o caso do filho,
cujos bens são administrados pelo pai. Numa fase pré-clássica do Direito Romano, não havia patrimônio do filius familias, mas esse patrimônio foi aos poucos formando-se e diferenciando·se, graças ao regime especial dado aos bens, bens do serviço militar, os quais iam constituir o
pecúlio castrense, e os do serviço público, não militar, que constituíam o pecúlio quase ,castrense, e, mais tarde, na sucessão materna,
surgia o pecúlio adventício, que assim se diferenciava do profectício,
constituído pelo próprio pai e, na realidaç!e, parte integrante do patri436

momo familiar. A independência do filius familias já é absoluta, o que
não impede que, muitas vezes, os seus bens estejam confiados à administração do pater. Nesses casos, então, reconhecia-se ao filius um pignus tácito, que tem por objeto o inteiro patrimônio do pater.
Caso análogo admite-se para aqueles que estão sob tutela, e que
têm o pignus tácito dos bens do seu tutor, e, também, para a mulher
casada se confere um pignus tácito sobre os bens do marido com relação à obrigação que ele tem de restituir a datio.
Foram esses últimos casos de pignus tácito, o caso das cidades
em relação aos bens dos seus administradores, dos filhos, dos pupilos,
da mulher casada, que mais diretamente serviram de modelo à hipoteca legal de nossos dias. Durante muito tempo se manteve a idéia de
que hipoteca legal era geral, por isso que, decorrendo ipso facto da
lei, decorrendo do simples fato de alguém se encontrar na posição legal prevista, ela não podia recair indiferentemente sobre estes ou aqueles bens; portanto, devia recair indiscriminadamente sobre o patrimônio. A idéia de hipoteca legal sempre esteve, por isso, associada a esta
outra de hipoteca geral, por isso que, aceita uma tutela, a hipoteca
nascia e sobre que bens? A única maneira de resolver o caso era admitindo-se que recaísse sobre todos.
Esta noção de hipoteca geral, como já se viu, evoluiu entre nós,
de lei hipotecária para lei hipotecária, até chegar ao regime hipotecário
atual, em que não se admite hipoteca geral de qualquer espécie. Só há
uma espécie de hipoteca, a hipoteca especial, que se concede sobre um
imóvel designado pela inscrição competente em registro de imóveis.
Isto determinou algumas alterações na estrutura dogmática da hipoteca legal. Assim é que as situações legais, que a lei faz acompanhar
de hipoteca, deixaram de ser capazes de produzir, por si mesmas, o
vínculo real aludido. Não basta ter sido alguém nomeado tutor, para
ter imediatamente os seus bens gravados de hipoteca; não basta ter casado, sob regime dotai, para ver este vínculo estender-se ao seu patrimônio individual; não basta ter filhos com patrimônio próprio, para
ter o seu imóvel imediatamente gravado daquele ônus. De sorte que,
na hipoteca legal, se passam a distinguir dois momentos: um momento
que se chama inicial e um momento que se chama definitivo.
No momento inicial, a rigor, não existe hipoteca. Verifica-se, porém, o fato em razão do qual o interessado ou o responsável pode fazer inscrever a hipoteca. O direito à constituição da hipoteca está ad-
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quirido; pode-se, portanto, agora, inscrever a hipoteca, tal como acontece na hipoteca convencional, em que o direito à inscrição resulta de
um contrato onde a garantia hipotecária foi convencionada. Pelo fato
de ter sido convencionada não quer dizer que já exista; ela existirá
quando inscrita e, naquele período que vai até a inscrição, o que existe é o direito do interessado de promover a inscrição, 167 de fazer nascer o ônus real. Assim sucede na fase inicial das hipotecas legais com
o interessado, ou responsável, que pode, amanhã, criar a hipoteca mediante a inscrição competente, em virtude de já haver-se verificado o
fato a qtie a lei imprime a força de obrigar a criação da hipoteca legal. Apenas não é a causa imediata, a causa eficiente do vínculo real,
pois esta causa assinalará o segundo momento da hipoteca: a inscrição
em registro de imóveis.
Esta inscrição é, porém, precedida de uma especialização. A especialização é a individuação do bem que ficará sujeito ao vínculo
real. Pode acontecer que sejam touos os bens do responsável, bastando
que a responsabilidade seja grande e os seus bens sejam pequenos, mas
se for um grande patrimônio, farto de recursos imobiliários, e se a responsabilidade, pela qual está sujeito, for em valor menor, este tirará
do seu patrimônio um, dois, três imóveis, quantos bastem, e os designará para responderem pela hipoteca legal. Esta separação, que se individua, constitui a especialização da hipoteca. Uma vez inscrita essa especialização, aqueles são os bens hipotecados; os outros estão livres e
desembaraçados e podem ser negociados como bens de que o proprietário tem o domínio pleno. Já se compreende a razão pela qual, quando se vai comprar um imóvel, se faz questão de ver, não só as certidões negativas do registro de imóvel, como uma certidão negativa do
registro de interdições e tutelas, pois pretende-se ver se não existe uma
situação de responsabilidade deste gênero, criada sem especialização feita ainda.
Reconhecem-se, então, dois momentos: no momento inicial não
há hipoteca; no momento definitivo há hipoteca. No momento inicial
já há, porém, a responsabilidade, sendo uma responsabilidade pessoal,

16 7. Nessa fase intermediária entre o pactuado e a inscrição ainda não existe,
propriamente, um direito real, mas, sim, sob tal aspecto, um direito in fieri, em
via de constítui~ão, sendo, antes, puramente pessoal ou relativo, sem nenhum caráter de direito absoluto, erga omnes.
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e todos os bens do devedor, seja ele pai, marido, tutor ou o que quer
que seja, respondem perante o interessado pela obrigação legal assumida. Apenas, esta responsabilidade não é um vínculo hipotecário.
Se um bem for alienado, este bem sai do seu patrimônio e diminui a garantia, pois não existe, a rigor, nenhum vínculo real.
Quem pode pedir a inscrição da hipoteca legal? A inscrição da
hipoteca legal pode ser promovida pelo próprio responsável; pode ser
promovida pelo principal interessado ou seu beneficiário, e pode ser
promovida, entenda-se, sem dúvida alguma, por qualquer interessado
nesta especialização. É útil que se alargue a esfera da legitimação ativa
para requerer a especialização da hipoteca, porque aí se está num terreno em que a fraude é freqüente e, principalmente, nas responsabilidades de pura cerimônia, como nas do marido pelos bens dotais da
mulher, do pai, pelos bens do filho, casos em que, freqüentemente, o
beneficiário tem constrangimento de exigir, ele próprio, que se proceda
à especialização.
Vejam-se, agora, os casos de hipoteca legal. São oito. O da mulher sobre os bens do marido. Do filho sobre os bens do pai, administrador do seu patrimônio. Do filho sobre os bens do pai binúbio,
quando contraiu segundo casamento sem fazer inventário dos bens do
primeiro. Do pupilo ou curatelado, sobre os bens do tutor ou curador,
pela responsabilidade que deriva destes encargos. Da fazenda federal,
estadual ou municipal, sobre os bens dos funcionários fiscais que têm
responsabilidade, como perceptores das rendas públicas. Da fazenda,
ainda, sobre os bens do delinqüente para responder pela pena pecuniária, como pelo ressarcimento ao ofendido, em favor deste. Do co-herdeiro sobre o imóvel adquirido ao outro co-herdeiro, para deste h;aver
a partilha que lhe é devida.
Analise-se cada um destes casos individualmente.
O primeiro caso é o da mulher casada, sendo o mais simples de
todos. A mulher casada pode ter bens próprios, qualquer que seja o
regime de bens, até mesmo no regime de separação, quando há bens
excluídos da comunhão, e nos outros regimes, especialmente· os dotais,
em que os bens são entregues ao marido, que tem a responsabilidade
da devolução em caso de se dissolver o vínculo conjugal. Quando há
bens pertencentes à mulher, das duas, uma, ou a administração compete à própria mulher, ou compete ao marido. São numerosos os casos
em que pertence a mulher, embora, em regra, pertença ao marido. Por
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conseguinte, o marido, como administrador do dote ou dos bens da
mulher, tem responsabilidade para com esta, sendo essa responsabilidade que se cobre com a hipoteca legal dos bens do próprio marido. O
valor da hipoteca é o valor dos bens da mulher, e entende-se que esta
não pode renunciar à hipoteca legal constituída, pois que tem caráter
público esta medida. Quando o casamento é nulo, a hipoteca que se
tinha constituído para abonar aquela responsabilidade, também é nula
e pode ser, portanto, cancelada, mas deve-se fazer exceção quando se
trata de casamento nulo em que um dos cônjuges, pelo menos, estava
de boa fé. O regime de nulidades do direito matrimonial está sujeito a
normas próprias que, em grande parte, derrogam as da parte geral. Entre as exceções mais relevantes figura a de que o casamento nulo pode
produzir todos os seus efeitos desde que contraído de boa fé. Se o casamento era nulo, mas foi contraído com boa fé por parte da mulher,
subsiste a hipoteca legal e, decretada a nulidade do casamento, apurase a responsabilidade do marido e a hipoteca legal servirá de garantia
para satisfação de suas responsabilidades.
O segundo caso de hipoteca legal é o que abona os interesses do
ftlho. Os bens do filho estão sujeitos não só à administração paterna,
mas, também, ao usufruto. O usufruto paterno é um dos casos de
usufruto legal. Essa administração gera responsabilidades e, pelas responsabilidades, o pai deve oferecer hipoteca legal. A sua hipoteca legal
também tem o seu valor fixado pelo montante dos bens do filho,
quando há renda a perceber que excede o valor daqueles bens, então,
ainda se colocará um excedente suficiente para cobertura dessas rendas. A mesma hipoteca se deve, no caso em que o pai ou a mãe que
tenha a administração dos bens do filho, e que haja enviuvado, venha a
contrair novas núpcias sem ter dado a inventário os bens do primeiro
casamento. Há, aí, o perigo da confusão de patrimônios e, por conseguinte, graves interesses do filho do primeiro casal precisam ser imediatamente acautelados com medidas várias. O pai que contrai novas núpcias não perde o pátrio poder, não perde nem mesmo a administração
dos bens do filho do primeiro casal, mas perde o usufruto, à guiza de
punição, quando não faz o inventário, permanecendo, então, com os
bens onerados por hipoteca legal até o momento em que seja feito
o inventário. Qual o valor dessa hipoteca legal? Precisa ser estimada,
levando-se em conta o patrimônio do casal, o que, provavelmente,
constituirá a massa hereditária, e tudo isso se apreciará no prc;-esso judicial, que é o da especialização da hipoteca legal.
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Outra hipoteca legal é a dos incapazes.
Os incapazes, que são menores, estão sob tutela; os incapazes de
qualquer outra natureza, estão sob curatela. Os bens do tutor ou curador estão sujeitos à hipoteca legal para garantia das responsabilidades
que assumem. Esta inscrição, a inscrição com especialização da hipoteca legal, se faz antes do tutor ou curador assumir aquele munus, sendo de notar, também, que se os imóveis que possui forem insuficientes, está obrigado a reforçar a garantia por meio de caução fidejussória, o que não sucede no caso considerado há pouco. Deve-se esclarecer, aí, que não é todo curador que está sujeito à hipoteca legal. Só
o dos incapazes.
A idéia de curador aparece inúmeras vezes no direito, como o
curador ao vínculo, etc. Este é o caso em que não há quem defenda a
sociedade conjugal e, então, nomeia-se um curador ao vínculo. Está
claro que este não está sujeito à hipoteca legal.
Outro caso de hipoteca legal é o que beneficia a Fazenda Pública. A União, os Estados e os Municípios auferem os recursos, com
que financiam a vida pública do país, de três fontes principais. A primeira é a emissão de dinheiro; a segunda é a auferição de recursos,
através das rendas, da cobrança de impostos e de taxas; a terceira é a
exploração de bens pertencentes às pessoas de direito público. Pela exploração desses bens, pelos impostos e taxas arrecadados, pela emissão
de moeda, o Estado se provê de recursos que são necessários aos serviços das despesas públicas. Há uma classe especial de funcionários
preposta a essa auferição de meios. São os funcionários que têm função de execução, que recebem impostos, que administram bens do Estado, etc. Suas designações são variadíssimas, são tesoureiros, fiéis de
tesoureiros, arrecadadores, diretores de mesas de renda, toda a vasta
nomenclatura fiscal designa as muitas funções, que todas elas visam
essa fmalidade de arrecadação de rendas públicas. Tais funcionários
respondem perante o Estado pelos bens que administram ou pelas rendas que captam e, por isso, são responsáveis, mediante hipoteca legal
dos imóveis que possuem, exigindo-se, ainda, muitas vezes, outras garantias e reforços. Do mesmo modo, a Fazenda tem direito sobre os
bens do delinqüente, tem hipoteca legal dos bens do delinqüente, para
haver as penas pecuniárias a que ele esteja sujeito e que ainda não tenha saldado. O ofendido, também, tem hipoteca legal sobre os bens
do delinqüente para haver o ressarcimento a que esteja obrigado, e a
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lei declara que, concorrendo as hipotecas legais da Fazenda para haver
as penas pecuniárias e do ofendido para haver a reparação, concede-se
prioridade à hipoteca legal do ofendido. Neste caso já se sabe também
qual o valor da hipoteca: é o valor da reparação ou o valor da pena
pecuniária. É um caso em que a hipoteca cobre responsabilidade atual.
No momento inicial desta hipoteca já a responsabilidade existe, já o
dever jurídico foi violado, enquanto que, nos outros casos, como do
tutor, do pai, etc., a responsabilidade é meramente eventual; pode não
se verificar, desde que as contas estejam bem prestadas, os bens repostos e nenhuma violação do d(;•er jurídico se venha a verificar.
Finalmente se tem o caso de co-herdeiro. O caso é simples; muitas vezes, nas partilhas, para distribuição cômoda, entre os herdeiros,
dos bens do monte, adjudica-se a um deles o que, a rigor, foi deixado
a mais de um. Para não se vender o imóvel, adjudica-se esse a um dos
herdeiros e este deve, então, repor ao monte ou pagar aos seus co-herdeiros, em dinheiro, os quinhões que lhe competiam naquele imóvel.
Tratando-se, por exemplo, de imóvel no valor de 100 mil cruzeiros,
que é deixado para dois herdeiros, adjudica-se o mesmo a um herdeiro
só, e este faz a torna partilha. Se este herdeiro, que deve fazer a partilha, não a faz, é natural que o herdeiro que está à espera de seu
quinhão tenha, como garantia do seu crédito, hipoteca legal sobre o
imóvel.
Cumpre, ainda, notar que as inscrições de hipoteca legal são válidas por 30 anos, ao cabo dos quais devem ser renovadas.
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CAPffUI.D XXXIX
HIPOTECA CONVENCIONAL
Crédito suscetível de garanti-Ia; Letras hipotecárias: Debêntures.
Inscrição no registro de imóveis; prenotação;
prorrogação; cancelamento; prioridade e preferência.
Efeitos da hipoteca; alienação do imóvel hipotecado; remissão.
Execução da hipoteca; licitação; adjudicação;
outros modos de sua extinção.
A hipoteca convencional é derivada de um contrato.
Na hipoteca legal, já estudada, a lei mesmo é que define as situações jurídicas das quais deflui uma hipoteca, onerando os bens imóveis de um responsável e em favor daquele para quem o responsável
em causa tem determinados deveres jurídicos. Na hipoteca convencional, pelo contrário, são as partes que, livremente, e por um ato bilateral, criam o ônus hipotecário, afetando um imóvel com esse gravame.
O contrato, do qual a hipoteca deriva, designa-se comumente como contrato hipotecário. Sabe-se que ele por si só não cria uma hipoteca; esta é um direito real sobre imóveis e, portanto, a sua existência
depende da prévia inscrição no registro de imóveis. O contrato é um
instrumento, é o título que se precisa fazer inscrever para que a hipoteca tenha lugar.
O contrato hipotecário pode ser a própria convenção em que alguém assume para com outrem uma obrigação, convencionando de
uma maneira adjecta uma garantia hipotecária, e pode, também, ser
um contrato inteiramente independente daquele ato que seria a obrigação principal, um contrato cujo único objeto é a prestação de garantia. Neste último caso, o contrato é acessório de um outro, no qual a
obrigação principal foi estipulada. No primeiro caso, descobre-se no
contrato hipotecário um duplo conteúdo: a obrigação principal, assumida em razão de uma causa jurídica qualquer, e uma prestação de garantia, que se adiciona à responsabilidade ordinária do devedor para
maior garantia do credor contratual.
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Nada oferece melhor a idéia desse duplo contéudo do contrato
hipotecário do que a maneira pela qual ele se projeta na tela do direito fiscal. Se, no mesmo contrato, convenciona-se, por exemplo, um
mútuo e uma garantia hipotecária para assegurar esse mútuo, os ônus
fiscais desse contrato são dobrados, mesmo o imposto do sê-lo, pois
_deverá haver um correspondente à obrigação principal e outro à hipotecária que l!e lhe adiciona, tal qual, como, quan-do num contrato
qualquer, se estipula uma garantia fidejussória.168 Nada impede, então,
que uma obrigação tenha sido convencionada sem hipoteca e que, depois, se faça um outro contrato com o único fim de estipular a garantia hipotecária. Tem-se um contrato hipotecário, que subsiste independentemente do contrato obrigacional, realizado em ocasião distinta,
não se envolvendo aqui o caráter acessório da garantia.
A forma a que deve obedecer o contrato hipotecário depende,
fundamentalmente, do seu valor. A regra é do artigo 134 do Código
Civil, que exige a forma pública para os contratos tendo por objeto a
transmissão ou constituição dos direitos reais sobre imóveis, desde que
passem de mil cruzeiros.169 Por conseguinte, deve-se dizer que, via de
regra, a escritura pública é obrigatória, pois hoje são ftlUito raras as
constituições de direitos reais que não atingem esta quantia.
Os requisitos do instrumento são aqueles já estudados para todos
os direitos reais de garantia em geral. Deve-se mencionar o valor da dívida ou, se a dívida não for de quantia certa, a sua estimativa, e devese, também, indicar o prazo, a taxa de juros, se alguma foi convencionada, e fazer a descrição da coisa sobre a qual o ônus hipotecário recai.
Para estipular o contrato hipotecário validamente, é necessário
ter a capacidade de alienar. Quem pode alienar a coisa, pode hipotecála e, portanto, deve-se dizer que podem constituir hipoteca o proprietário e o enfiteuta, ficando certo, bem entendido, que o enfiteuta oferece em hipoteca o domínio útil, sobre este, então, seu domínio pleno
ou limitado. Pode suceder que a coisa hipotecada não esteja no domínio pleno de alguém, esteja gravada por servidão ou outro ônus real.

168. Hoje não mais existe o imposto do selo.
169. Posteriormente, com a Lei 1.768, de 18 de dezembro de 1952, esse valor
passou para dez mil cruzeiros da época, hoje dez cruzeiros.
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Nem por isso perde o proprietário o poder de alienar e, por conseguinte, também não perde o de hipotecar. Cumpre notar que os casados não podem constituir hipoteca sem a vênia conjugal, pouco importando o regime de bens que entre eles vigore. O falido, também, embora
proprietário, não pode hipotecar e não pode porque, uma vez declarada a sua falência, perde a livre administração de seus bens. Quanto aos
incapazes, as regras que a respeito vigoram são as que já se conhecem
da parte geral do direito: as hipotecas são possíveis desde que os relativamente incapazes sejam assistidos por quem de direito.
O contrato hipotecário, uma vez perfeito e acabado, constitui o
título que deve ser levado à inscrição no registro de imóveis para se
constituir a hipoteca. A inscrição é, portanto, a fase que se segue à estipulação do contrato hipotecário. Esta inscrição se faz no registro de
imóveis, quando a hipoteca recai sobre os imóveis em geral; no registro
privativo dos contratos marítimos, quando se trata de hipoteca de navios; no registro aeronáutico, quando se trata de hipoteca de aeronaves.
O efeito principal do registro é que, com ele, nasce a hipoteca,
com ele surge um direito real. Por conseguinte, se o contrato foi estipulado, mas a inscrição não teve lugar, o credor não está revestido de
nenhum dos poderes que constituem o apanágio da hipoteca; não têm
a seqüela, no caso da coisa sofrer uma transferência de patrimônio, e
não tem preferência, no caso do proprietário sofrer a execução. É a
partir da inscrição que esses efeitos surgem, porque só a partir da inscrição é que existe direito real.
Mas, ao lado desses efeitos, nota-se, logo, um outro, que com esses está estreitamente ligado: a inscrição é que estabelece a data da hipoteca, não retroagindo ela à data do contrato hipotecário. O seu momento constitutivo é aquele em que a inscrição tem lugar e, portanto,
é pela ordem da inscrição que se estabelecem as preferências, quando
há mais de uma hipoteca. Vigora, aí, a tradicional regra da prioridade,
segundo a qual, prius in tempore melior in iure. Aí se tem a regra geral que domina a matéria de preferência hipotecária e pode-se, então,
dizer que é através desta regra que se estabelece o limite do direito de
preferência, porque se a hipoteca de alguém foi inscrita em primeiro
lugar, sabe-se que seu direito de preferência tem por limite o valor
que se apurar para o imóvel na excussão, mas se sua hipoteca foi ins-
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crita em segundo lugar, sabe-se que sua preferência versa sobre o saldo
restante, depois de satisfeita a hipoteca anterior.
Veja-se, agora, a relação entre o contrato hipotecário e a sua inscrição. Pode suceder que o contrato hipotecário seja nulo ou anulável
por qualquer uma daquelas razões que determinam a ineficácia de
qualquer ato judiciário e, então, deve-se indagar qual a sorte da inscrição. Pode o interessado, uma vez demonstrada essa ineficácia, promover a nulidade da inscrição, pois a inscrição não pode subsistir se o título que deu lugar a ela está z'rrito. O contrário, entretanto, já não
se verifica, se a inscrição estiver nula em virtude de não se terem observado a respeito dela os requisitos formais, os que não sejam substanciais, então, uma vez que o título é válido, pode o interessado promover nova inscrição, contanto que se demonstre a invalidade daquela
primeira.
A técnica da inscrição não oferece grande novidade: é aquela já
estudada quando se ocupou do registro de imóveis de um modo geral.
Sabe-se que a chave do bom funcionamento de um registro de imóveis, especialmente no capítulo de registro hipotecário, é aquele livro
que os oficiais deste registro escrituram pessoalmente e que se denomina protocolo. O protocolo é o livro em que se anotam os títulos, na
ordem em que são apresentados. A inscrição é um expediente que pode ser mais ou menos demorado e, muitas vezes, assim ocorre em conseqüência de dúvidas suscitadas pelo próprio oficial do registro. Títulos
incompletos, apresentação de outros títulos, etc. Todas essas dúvidas
precisam ser resolvidas e o simples fato de se avolumar o expediente
dos Cartórios. já é uma razão de demora. Esta demora não pode, entretanto, prejudicar o credor hipotecário que, num determinado dia e
numa determinada hora, compareceu ao registro de imóveis para levar
o seu título à inscrição. O momento em que ele o apresenta é que é
o da inscrição, ainda que esta se faça depois, ainda que medeie um
longo prazo entre a apresentação do título e a efetivação da inscrição
De sorte que o valor do livro protocolo é fixar o momento exato em
que o título foi apresentado. Note-se logo que este ganha um número
de ordem, e quando o oficial tem alguma dúvida, suscitá-la-á, mantendo-se sempre como data da inscrição aquela em que a apresentação do
título teve lugar.
Quando acontece que dois títulos são apresentados no mesmo
dias, surgem dois credores hipotecários para solicitar inscrição do seu
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direito. O oficial só aceitará em anotar a ambos se puder distinguir,
no protocolo, as horas em que foram apresentados e, se não puder,
suscitará a dúvida, a fim de que se esclareça a quem cabe a prioridade. Quando, antes de estar inscrito um pedido de hipoteca, se apresenta um segundo, o oficial, depois de prenotar no protocolo a apresentação deste segundo, atrasa a conclusão de sua inscrição, para que a inscrição do segundo se faça depois da inscr~ção do primeiro, uma vez
que este ainda está dependendo de algum escbrecimento.l70
A respeito da inscrição da hipoteca ainda cumpre dizer alguma
coisa sobre a prorrogação. Muitas vezes, a hipoteca foi convencionada
por um determinado prazo. Via de regra este prazo é aferido pelo vencimento da dívida a que ela adere. Se há necessidade de prorrogar a
hipoteca, para que continue cobrindo aquela responsabilidade por um
novo período, pelo qual se protrai o vencimento, então, esta prorrogação pode ser feita, no registro de imóveis, mediante simples averbação.
Se, porém, a hipoteca já atingiu 30 anos de duração, então, a inscrição caduca e deve ser renovada. Esta renovação se faz sem prejuízo da
prioridade. Assim, por exemplo, quando se tem uma primeira hipoteca,
que este ano completa 30 anos da inscrição, ao ser o titular obrigado
a reinscrevê-la, esta não passa para segundo lugar, continuando com a
prioridade assegurada. É o caso, então, de perguntar-se qual a utilidade
desta reinscrição, por isso que já estava inscrita e não se lhe altera, em
nada, a posição jurídica. Isto só se pode compreender deduzindo a regra das próprias finalidades do registro público, pois este visa assegurar
duas coisas: publicidade e segurança.
A publicidade só se efetiva através da possibilidade que todos
têm de consultar o registro público e saber qual a situação em que se
encontram as propriedades imóveis. Se se pretende saber se um imóvel
pertence a Caio ou a Tício, se está livre ou onerado, limita-se o interessado a perguntar qual o cartório de registro de imóveis de sua situação, e, então, pede ao cartório que certifique quem é o proprietário,
se há ou não uma hipoteca constituída, etc. Ora, isso jamais seria possível, se a pesquisa se tivesse de levar até uma época recuada, de um

170. Em caso de diversas hipotecas sobre o mesmo imóvel e apresentada à inscrição a segunda antes da primeira, o oficial, embora, a prenotando, não efetivará o registro sem aguardar por 30 dias a apresentação da primeira hipoteca. assim observando a precedência de sua constituição (art. 837 elo Códi~:o Civil'•
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modo indefinido. É preciso conceder-se um prazo, além do qual toda
a busca se tome inútil, e o prazo que então se concede é o de 30
anos que, como se sabe, é o prazo do usucapião extraordinário.l71
Considere-se, agora, a pluralidade de hipotecas. O mesmo bem
pode ser dado em hipoteca mais de uma vez. Por que razão? Com que
intuito? A fim de permitir que o proprietário retire dos imóveis que
possui todo o crédito de que esses imóveis estão em condições de lhe
assegurar. Se se tem um imóvel que vale um milhão de cruzeiros, hoje
se pode precisar de um crédito de dois mil cruzeiros e oferece o imóvel em garantia. Lá se constitui a hipoteca, e se amanhã precisar de
mais cem mil cruzeiros, seria absurdo que não se pudesse lançar mão
deste imóvel que excede muitas vezes o valor da primeira hipoteca. Seria entravar a vida económica e prejudicar as necessidades do crédito,
de forma que se permite a pluralidade de hipotecas, tantas quantas o
valor do imóvel puder comportar, a juízo dos credores, porque estes é
que saberão se confiam ou não no valor do imóvel para cobrir as novas dívidas.
Mas. aí, surge, como é natural, um problema de ordem jurídica
e que é o concurso dessas hipotecas, desde o momento em que todos
os credores procurem no mesmo imóvel a satisfação de seus créditos.
De que modo devem ser atendidos? A regra é a da prioridade, que estabelece a preferência, pois os credores hipotecários, em vez de concorrerem por meio de rateios, concorrem por preferência. A primeira
hipoteca será integralmente paga; a segunda será paga com o resíduo,
e, se ainda houver saldo, será pago o terceiro, e assim por diante, até
acabar o número de credores ou o saldo. Se o saldo acabar antes dos
credores, os últimos ficam frustrados na sua garantia e terão de contentar-se com a sua condição de meros quirografários, procurando satisfação no património do dever. Se os credores acabaram antes do saldo, haverá uma sobra para ser devolvida ao património do proprietário.
Examine-se, agora, o aspecto delicado que pode apresentar-se que
é o de essas hipotecas não poderem vencer-se todas ao mesmo tempo.
Se todas as hipotecas se vencem a um tempo, as dívidas, para as quais
foram convencionadas as garantias hipotecárias, também se vencem no
mesmo dia. A situação é fácil, porque, então, armam-se os credores

171. Hoje, 20 anos, ex vi da Lei n? 2.437, de 7 de março de 1955.
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com suas dívidas líquidas e vencidas para disputarem a preferência. Seria uma situação imediata, mas pode não suceder isto, e, então, já se
tem de examinar um aspecto mais delicado da questão. Imagine-se que
em primeiro lugar se vence a segunda hipoteca, antes de vencida a primeira. O caso seria este: sobre um mesmo imóvel constituíram-se duas
hipotecas. Uma, vence em janeiro; outra, em julho do mesmo ano. A
que se vence em julho é a primeira na ordem da inscrição; a que se
vence em janeiro é a segunda. Então, chegado o mês de janeiro, vence-se a dívida e o d~vedor não a paga. Que conseqüência decorre daí?
Pode o segundo credor hipotecário promover a execução, considerando, então, antecipadamente vencida a dívida do primeiro e trazê-lo à
disputa da preferência?
Para esta dificuldade muitas soluções podem apresentar-se. A primeira seria a de só permitir segunda hipoteca, quando a primeira se
vencesse antes. Esta solução tinha sido a preferida de Clóvis Bevilaqua
no Projeto, mas não era uma solução afortunada, pois se encontram
inúmeros inconvenientes, até mesmo este muito elementar, o de que a
ordem de inscrição não é conhecida no momento em que se faz o
contrato hipotecário, pois se pode demorar muito a levar a hipoteca a
registro de imóveis e pode-se ter realizado, num prazo relativamente
curto, mais de uma hipoteca sobre o imóvel. Qual a primeira, qual a
segunda? A inscrição é que vai decidir e, então, é que se vai rever as
datas ou anular os contiatos, o que teria o maior inconveniente para a
boa circulação do crédito.
A segunda solução é mandar que, mais de uma hipoteca, se uma
se vencesse, todas se vencessem automaticamente. Então, ter-se-ía, no
vencimento de qualquer dívida hipotecária, uma razão de antecipaJ: o
vencimento de todas as dívidas. Foi a solução que a Câmara dos Deputados, por exemplo, preferiu, quando discutiu o projeto de Código Civil. Mas esta, também, é mu.ito inconveniente, porque ofende os interesses do primeiro credor. O credor hipotecário faz, via de regra, um
negócio e espera ter o seu dinheiro colocado por dois anos, por dez
anos, por um prazo que lhe pareça conveniente e eis que, de repente,
uma segunda hipoteca, que não existia quando se fez o seu contrato,
vence-se e acarreta vencimento de sua dívida, destruindo todo aquele
negócio que ele esperava ter por um largo período de tempo. Esta situação positivamente é inconveniente· e não aconselha a segunda solução.
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Talvez melhor seja a terceira, a qual foi adotada pelo Código Ci-

vil. É proibir o credor da segunda hipoteca de executar a sua antes de
vencida a primeira. A dívida se vence em primeiro lugar, mas, como
segundo credor hipotecário, não pode executar a sua hipoteca enquanto não se vencer o crédito do primeiro credor.
Ao devedor cumpre pagar imediatamente e, se não paga, incorre
em mora, e os juros moratórias começam a fluir como uma reparação.
A garantia real, porém, não pode entrar em exercício imediatamente;
tem de esperar o vencimento da primeira hipoteca. Esta restrição que
sofre o direito do segundo credor hipotecário não constitui para ele
qualquer surpresa, porque, quando constituiu sua garantia, já sabia da
existência da primeira, portanto, não há injustiça na solução, mas, pelo
contrário, só vantagens. Também por uma razão de eqüidade, que é
não criar surpresas para o primeiro credor hipotecário, o qual, ao aceitar a garantia, desconhece a existência do segundo vínculo real, pela
boa razão de que este ainda não fora criado. De modo que esta solução se ajusta muito mais ao interesse da justiça e não ofende em coisa
alguma a segurança do crédito.
O terceiro caso não oferece dificuldade; se a primeira é que se
vence em primeiro lugar, então antecipa-se o vencimento da segunda.
Trata-se, agora, de um caso que guarda com este uma íntima relação: é a regra da remissão da hipoteca.172 Com este mesmo nome,
remissão de hipoteca, designam-se três técnicas muito diversas, atendendo a três situações jurídicas perfeitamente distintas entre si. O próprio
Clóvis Bevilaqua lamentou que o Código Civil tivesse, afinal de contas,
nas muitas alterações por que passou esta parte do projeto primitivo,
consignado uma terminologia que confunde os espíritos em vez de esclarecer.
Tem-se, em primeiro lugar, a remissão da hipoteca pelo segundo
credor hipotecário; em segundo, a remissão da hipoteca pelo adquirente do bem; em terceiro lugar, a remissão da hipoteca pelo executado.

172. O Código Civil usa a expressão Remissão com o sentido de resgate, pagamento. No Código de Processo Civil, como na doutrina, tal vocábulo representa
renúncia, perdão, reservando-se o termo Remição para indicar pagamento, resgate. REMIR é o ato de pagar, de praticar Remição; Remitir é o ato de perdoar,
de praticar Remissaõ. Não obstante, mantém-se no texto a sua linguagem originária, coerente com o Código Civil, em que Remissão é pagamento.
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São três situações, a que correspondem três procedimentos bastante diversos, quer nos seus pressupostos, quer nos seus efeitos jurídicos.
Comece--se considerando a remissão pelo segundo credor, que
guarda uma íntima afinidade com a questão da pluralidade de hipotecas e que, afinal de contas, é uma parte do mesmo estudo. A remissão
da hipoteca pelo segundo credor tem lugar quando se verifica a última
hipótese que há pouco foi considerada, isto é, quando a primeira hipoteca se vence antes da segunda. Credor de uma segunda hipoteca, imagine-se, que se vence em 194 7 e há uma primeira que se vence em
1944. Eis que esta se vence e o devedor não paga; vai o imóvel ser
executado, e o credor de uma hipoteca segunda, que só se vence daí
há alguns anos, pode muito bem prever uma execução que seria ruinosa para ele, e pode mesmo não prever isso, mas ter maior interesse em
ver a execução adiada para a época em que se vencerá a sua hipoteca.
Tudo isso pode justificar o desejo do segundo credor hipotecário de
evitar a execução da primeira hipoteca, quando esta se vence em primeiro lugar e, para isso, então, é que se descobre aquilo que se chama
remissão. O segundo credor, para evitar a venda do imóvel, redime a
primeira hipoteca, remissão que só se faz de um modo: pagando a dívida. Paga a dívida ao primeiro credor, mas se este já iniciou a execução quando a remissão tem lugar, então, paga não só a dívida como
também as custas, os emolumentos já gastos na execução. Ora, feito
este pagamento, a primeira hipoteca deixa de ser executada, e o segundo credor tem a certeza de que a sua hipoteca passou a ser a primeira, mais do que isto: ek se sub-roga nos direitos do primeiro credor, já
pago e satisfeito. É um caso em que o pagamento feito por terceiro
gera sub-rogação. O pressuposto, portanto, desta remissão é a dívida.
vencida e não paga e o seu efeito é a sub-rogação do segundo credor nos
direitos de garantia do primeiro.
Completamente diversa desta remissão é a outra, que se designa
como remissão pelo adquirente do bem, a qual, logo se vê, é diferente nos seus fundamentos econômicos.
Sabe-se que a hipoteca não tolhe em coisa alguma a comercialidade do imóvel. O adquirente tem meios de saber se a coisa foi alienada, se está ou não gravada de ônus hipotecário e, portanto, quando
paga o preço da coisa, via de regra o faz mediante a apresentação de
documentos que representam a garantia de que aquela coisa está livre
de qualquer ônus. Não se compreende bem que o Código Penal de
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1940 tenha mantido a figura criminal da alienação de uma coisa com
ocultação do ônus real que pesa sobre ela. Explicava-se isto bem, no
Código Penal elaborado por Batista Pereira, 173 porque ele escrevia no
regime de uma lei hipotecária que não obrigava à inscrição de todas as
hipotecas, mas que o Código Penal de 1940, 174 na vigên.cia da nossa
lei atual de registros públicos, tenha considerado crime silenciar sobre
uma coisa que o comprador tem todos os meios legais de investigar e
tem, até, de um certo modo, a obrigação de fazê-lo, parece um zelo
demasiado; parece exigir do vendedor a cooperação nos interesses do
comprador.
Agora, o que é certo é que a existência do ônus constitui para o
comprador um perigo, o iminente perigo da excussão que pode sobrevir, desde que a dívida não seja paga, e ele terá, então, o intuito ck
ver a coisa desembaraçada daquele ônus. Foi este intuito que pareceu
tão legítimo ao codificador do nosso direito civil, que ele dotou o adquirente de meios para remir a hipoteca incidente sobre o imóvel que
adquiriu. ~ote-se que este não era o pensamento do projeto primitivo.
Clóvis Bevilaqua nada consignara a este respeito e, também, os autores que, entre nós, têm versado a matéria da hipoteca com mais proficiência, têm condenado a remissão pelo adquirente. Azevedo Marques, no seu bom livro intitulado A Hipoteca, e, também, Philadelpho
Azevedo, não justificam esse direito de remissão pelo adquirente, que
ofende os interesses do credor hipotecário exatamente pela mesma razão há pouco aduzida para repelir a segunda solução, possível no caso
do vencimento antecipado da segunda hipoteca. Quem faz uma aplicação do seu capital, inverte-o numa forma de crédito segura, tranqüila,
e que permite uma amortização a longo prazo. Conta com os meses;
não é, apenas, um credor sequioso de pagamento e para o qual tanto
faz receber hoje como amanhã. ~ alguém que faz um negócio e que,
portanto, precisa ser protegido. A remissão pelo adquirente não se justifica. Justifica-se, muito bem, a remissão pelo segundo credor hipote173. Código Penal promulgado pelo Decreto n<? 847, de 1890, e que vigorou
até o dia 31 de dezembro de 1941.
174. Forma de estelionato, contemplada no art. 171, parág. II, iri:Jso II, do
Código Penal promulgado pelo Dec.-lei n~ 2.848, de 07 de dezembro de 1940,
ainda em vigor nos dias atuais (1979). Sua vigência teve início a 01 de janeiro
de 1942.
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cano, porque este redime a hipoteca vencida, enquanto o adquirente
redime a hipoteca que ainda não se venceu, hipoteca que ainda está
esperando a data da sua exigibilidade. Mas, enfim, o Código Civil assim fez, seguindo, neste particular, uma solução tradicional que vem
da lei de 1864, ·e que a doutrin_a aconselhava insistentemente que fosse abandonada.
Note-se, desde logo, que o adquirente, para remir a hipoteca que
pesa sobre o imóvel, não está obrigado a oferecer ao credor hipotecário o montante da dívida; ele pode oferecer um preço de base para a
liquidação da dívida; pode pretender que a hipoteca, que a garantia, é
muito menor do que o crédito que está sustentando, e isso é o que
acontece muitas vezes. Alguém pede emprestado Cr$ 500.000,00 e
dispõe de uma casa que vale Cr$ 100.000,00. Vê-se bem que esta casa não cobre os Cr$ 500.000,00 pedidos, mas o credor aceita a hipoteca da casa porque quer emprestar, e pelo resto contenta-se com sua
posição de quirografário. De modo que não se pode exigir que o adquirente de um imóvel que vale Cr$ 100.000,00 adquira a sua hipoteca oferecendo Cr$ 500.000,00. Ele oferece aquilo que o credor pode
esperar, e oferece, então, um preço base: é aquele que pagou para· adquirir a coisa. Ele oferece o preço de aquisição e notifica os credores
para saber se estão de acordo em receber esta quantia, considerando
remidas as suas hipotecas. Note-se, entretanto, que este direito de remir a hipoteca, o adquirente não o tem indefinidamente: ele o tem
logo que adquire, e a lei fixa mesmo em 30 dias o prazo para exercêlo.
Os credores poderão aceitar ou não. Se aceitarem, a remissão se
faz, promovem-se as quitações, etc. Os credores podem, porém, silenciar, e o seu silêncio se interpretará como uma aceitação; é o caso em
que o silêncio aparece como resposta afirmativa por determinação da
própria lei. Então, o adquirente exonerará o seu imóvel, consignando a
quantia à disposição de quem deve receber. Mas os credores podem
responder que não e, neste caso, entende-se que ele licite. O imóvel
vai ser posto em licitação, que outra coisa não é senão uma espécie de
execução antecipada, visando a operar a remissão da hipoteca. O adquirente diz que redime a hipoteca por Cr$ 100.000,00 e o credor hipotecário diz que a redime por Cr$ 110.000,00. Este, então, naturalmente vai redimi-la e o saldo se devolve ao adquirente, atual proprietário.
453

Quem pode licitar? Só o credor e o adquirente? Não. Os credores hipotecários, em primeiro lugar; o adquirente, também os fiadores,
por isso que todos são interessados na solução daquela dívida e os fiadores têm aí muita importância. Todos eles podem licitar e o adquirente tem preferência, pelo maior lance. Imagine-se, então, uma licitação: o adquirente diz que oferece Cr$ 100.000,00; o fiador Cr$ ....
120.000,00; o credor hipotecário Cr$ 140.000,00. É esta a base, pela
qual se redimirá a lúpoteca. Na licitação, portanto, vê-se o mecanismo
para ajustar à coisa o seu efetivo valor de liquidação, o valor pelo
qual será licitada. Aí está a remissão pelo adquirente. Agora, está claro
que se o adquirente redime a dívida alheia, a menos que já fosse um
compromisso constante do ato de aquisição da coisa imóvel, tem regresso contra o devedor, regresso puro e simples, não cabendo falar
aqui em sub-rogação. Tem regresso para haver do devedor a dívida
alheia, dentro dos limites em que a remissão foi dada. Então, vai precisar-se com um exemplo: imagine-se que a dívida fosse de Cr$ .....
300.000,00 e que o adquirente oferece para remir Cr$ 100.000,00.
Houve licitação e, afinal, a remissão ficou por Cr$ 140.000,00. O adquirente prefere e paga. Com estes Cr$ 140.000,00 exonerará seu imóvel, mas a dívida era de Cr$ 300.000,00, qual a situação? Se o credor
já recebeu Cr$ 140.000,00 tem a receber Cr$ 160.000,00, porém ele
continua a ser credor do devedor antigo, já sem garantia hipotecária, e
o adquirente que pagou Cr$ 140.000,00 tem regresso contra o devedor antigo para reaver dele os Cr$ 140.000,00 que desembolsou. O
mesmo aconteceria, aliás, se não houvesse remissão, mas, se o credor
hipotecário tivesse executado a coisa nas mãos do adquirente, este sofreria um desfalque patrimonial que, depois, cobraria, por ação análoga, do devedor que deixou de pagar em tempo oportuno.
Uma terceira forma de remissão se conhece, mas que será examinada mui perfunctoriamente, porque o estudo desta parte pertence ao
direito processual. É a remissão da execução. A remissão da execução
pressupõe que o adquirente não tenha exercido o seu direito de remir.
Passam-se os 30 dias e não notifica a ninguém que deseja remir, perdendo este direito. Vence-se a dívida, o devedor não paga, e o credor
trata de executar o imóvel nas mãos de quem o detém, usando de seu
direito de seqüela, e vai contra o adquirente. Vai a coisa ser vendida
em hasta pública, e, então, se reconhece ao executado, àquele contra
quem a execução hipotecária foi exercida, o direito de remir a hipote454

ca. Ele a redime na própria fase da execução, depois de executido o
preço. Se não houve licitantes na praça, o preço da remissão será o
valor por que a coisa foi avaliada. Entregando o preço da avaliação,
redime a sua hipoteca. Se, pelo contrário, houve licitante, então, redime pelo mais alto lance.
É curioso que a lei estenda esta faculdade de remir a hipoteca,
na fase de execução, ao cônjuge, aos ascendentes e aos descendentes
do executado, atendendo a que esta é uma maneira de assistência familiar; é uma maneira de impedir que um imóvel saia das mãos de
seus proprietários. Não só isto é uma assistência familiar, como é um
direito ligado à sucessão. Os ascendentes, descendentes e cônjuges são
herdeiros eventuais do executado, portanto, acautelam-se interesses
eventuais da sucessão. A regulamentação deste último caso de remissão
se encontra no Código de Processo.J75

175. A citação do texto refere-se ao art. 986 do Cód. de Proc. Civil de 1939,
e que vigorou de 1? de março de 1940 até o dia 31 de dezembro de 1973, e
que foi, de todos os diplomas de direito processual, o melhor, até hoje, em língua portuguesa.
No_ Código de Processo em vigor, encontra-se o tema disposto no art.
787, embora não se refira expressamente ao adquirente de imóvel hipotecado.
No Código Civil, veja-se o art. 815.
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CAPITULO XL

HIPOTECA DE NAVIO, DE AERONAVE
E DE ESTRADA DE FERRO.

A hipoteca marítima tem por objeto o navio, que é toda embarcação de grande e pequena cabotagem apropriada ao transporte marítimo e fluvial. O navio é coisa móvel e, portanto, a hipoteca marítima
é uma exceção à regra geral da hipoteca.176
O navio tem um nome que o individua nos registras: permite o
seu reconhecimento e tem além disso a nacionalidade. O status, a posição jurídica decorrente da nacionalidade, só se reconhece ao titular do
direito, à pessoa natural, não sendo mesmo apanágio da pessoa jurídica;
a despeito disso, o navio pode ter nacionalidade sem ~ue se trate. de p~rso
nalização do objeto, mas sim porque ele é o sítio onde se encontram
pessoas que praticam atos jurídicos, e porque pode se afastar do território e achar-se em alto mar. Sendo necessário, então, determinar sobre qual soberania se encontra.
A história da hipoteca marítima tem três fases: 1) O Código Comercial, em seu art. 468, admite a hipoteca de navio; 2) A Lei hipotecária de 1846 revogou, entretanto, as disposições do Código Comer-

176. Fontes legislativas da matéria, além do Código Civil, em tudo o que se
contém pertinente, e de maneira geral, podem considerar-se a Lei 2.180, de 5 de
fevereiro de 1954 (arts. 92 e seguintes), já citada, o Decreto n? 15.788, de 11
de novembro de 1922; Dec. 15.809, de 29 de novembro de 1922; Decreto (legislativo) n? 5.732, de 10 de dezembro de 1927; Regulamento de 24 de setembro de 1928; Código Brasileiro do Ar, além de numerosos outros diplomas legislativos das últimas décadas, não se esquecendo o Regulamento das Capitanias dos
Portos.
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cial177 concernentes ao empenho de raiz, estabelecendo que a hipoteca
somente pode ser civil e com objeto imóvel. Surgiu a questão da admissibilidade ou não da hipoteca marítima. Teixeira de Freitas era pelo seu desaparecimento. A lei hipotecária de 1890 não diferia dos princípios anteriores, de sorte que a questão perdurou. 3) O Código Civil
resolveu a questão: o navio pode ser objeto de hipoteca. Toda a hipoteca é civil, não sendo mais admitida hipoteca comercial. A hipoteca
do navio é, portanto, civil.
Levantou-se na doutrina a dúvida se era ou não admissível a hipoteca marítima. Teixeira de Freitas achava que não era admissível.
A lei hipotecária de 1890 não diferia em grande coisa da lei hipotecária anterior, que havia suscitado a dúvida, que perdurou até o
Código Civil, onde foram, afinal, estabelecidos dois princípios:
a) admite-se a hipoteca marítima;
b) todas as hipotecas são civis.
Daí se conclui que a hipoteca de navio em nosso direito positivo
é civil.
Toda hipoteca é civil por natureza. Isso não significa que o contrato hipotecário o seja. A obrigação pode ter origem civil ou comercial. Presta-se garantia ao seu cumprimento. O contrato, porém, não
perde a sua natureza comercial; não perde a sua natureza uma obrigação comercial pelo fato de ter sido prestada uma garantia hipotecária.
O ânus é civil, regula-se pela lei civil, e, onde houver juízo especializado em comercial e civil, o civil é o competente para resolver as questões resultantes da hipoteca.
É de grande valia, para compreender o assunto, esta distinção
fundamental entre o contrato que a ele dá origem, e o próprio direito
real. Só o direito real está sujeito a essa imperatividade do direito civil.
A hipoteca do navio desempenha uma função econômica muito
vasta; através dela se encontra um meio seguro de financiar a construção marítima.

177. Ocorreu, aqui, pequeno equívoco, visto como o Código Comercial é posterior a tal lei, promulgado, como se sabe, pela Lei n? 551, de 25 de junho de
1850, ainda em vigor em boa parte de sua estrutura; talvez se tenha como incompatíveis os dois dispositivos, ou, até mesmo, assinalar que a matéria teve diversa regulamentação da lei de 1864.

458

É uma hipoteca sujeita a perigos especiais. A seqüela hipotecária
é fundada na impossibilidade em que se encontra o proprietário da
coisa de escondê-la; na hipoteca marítima, o credor deixa de contar
com essa garantia. O proprietário do navio pode escondê-lo, fazê-lo
sair do território nacional. Esse maior perigo que a hipoteca marítima
apresenta, quando se pensa no direito do credor, é atenuado por certas condições inerentes à venda marítima. Assim, o registro é o meio
de policiar os mares.
O perigo existe, e, porque existe, dele resultam para a hipoteca
marítima certas características especiais.
A primeira e a mais importante é a faculdade que se reconhece
ao credor hipotecário de pedir o seqüestro da embarcação, logo que
vencida a dívida. Pode o credor pedir o seqüestro da nave no lugar
em que se encontra. Se o juízo em que se encontre não for o competente para o seqüestro da nave, seguirá junto dele até que o juízo
competente tome conta da coisa.
A segunda característica é que a hipoteca marítima não goza da
preferência absoluta reconhecida ao credor hipotecário em geraJ.178
O privilégio fiscal prefere o direito hipotecário. Tem-se, também,
a preferência já estudada para a hipoteca rural em relação aos ordenados.
Aqui, também, há preferência quanto aos salários da equipagem.
A razão disso é a mesma apresentada para a hipoteca rural.
Há outras preferências: a) as avarias; b) despesas; c) indenizações
pelo salvamento do navio.
É fácil compreender porque esses créditos preferem aos garantidos por hipoteca. Resultam todos eles de atos do capitão para conservar a coisa que constitui a garantia hipotecária. Alijando ao mar a carga, defende o capitão a carga restante e o próprio navio, que se encontrava em risco de naufrágio. A hipoteca, portanto, deve um obséquio ao alijamento.
A hipoteca marítima se constitui mediante o contrato hipotecário chamado contrato hipotecário marítimo, que deve ser lançado em
instrumento público, solenidade indispensável à sua validade, ainda

178. Hoje já não há essa preferência absoluta para nenhum credor hipotecário,
cujo crédito é sobrepujado, dentre outros, por encargos provenientes de acidentes
do trabalho, salários e tributos fiscais e parafiscais.
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mesmo que não atinja o limite estipulado pelo Código Civil para o instrumento público.
Esse contrato precisa ser inscrito no Ofício de Notas e Registro
Marítimo.
O objeto é o navio com os seus acessórios, constituindo a coisa
sobre a qual recai o ônus hipotecário. Não se podem desmembrar do
navio as partes não atingidas pela hipoteca, ainda mesmo que sejam
pequenas embarcações (botes).
Todos os acessórios aderem à hipoteca, ou melhor, a hipoteca
adere a todos os acessórios É necessário para poder · haver hipoteca
que o navio seja mercante. Não se admite hipoteca de navio de guerra.
O direito de sub-rogação, que permite ao credor ressarcir-se do
dinheiro pago pelo Estado, no caso de desapropriação, ou pelo seguro,
existe na hipoteca marítima, mas é mais ampliado pela necessidade de
proteção de seu direito, onde não há a estabilidade da hipoteca de um
imóvel. Não só ele tem o direito ao dinheiro do seguro, mas poderá
mesmo tomar a iniciativa de constituí-lo, pagando os prêmios respectivos.
Hipoteca Aeronáutica - A fonte legislativa é o Código Brasileiro
do Ar.179
O objeto da hipoteca nesse caso é a aeronave particular. O Código do Ar apresenta uma definição de aeronave: todo veículo capaz de
se manter e se dirigir no ar. Tem a aeronave uma nacionalidade, por
tratar-se de um fragmento do território nacional que pode dele se destacar. Sua propriedade está também regulada por normas especiais.
Modo por que se constitui a hipoteca aeronáutica - Grande é a
similitude com a hipoteca marítima. Constitui-se pelo contrato hipotecário aeronáutico, que exige escritura pública e está sujeito a registro.
A partir da inscrição a hipoteca existe.
Tudo o que se disse a respeito do perigo de ocultação do navio
se agrava em relação à aeronave. A polícia do mar é antiga e severa.
A do ar só pode verificar-se nos aeroportos e, então, a vigilância é
mais difícil.
A seqüela do credor hipotecário aeronáutico é maior. Daí se dar
o direito ao credor de proibir a transferência da aeronave para o es-

179. Oportuno referir-se, sobre o tema, ao trabalho doutrinário de HUGO SIMAS
- Comentário ao Código do Ar.
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trangeiro. É o uruco caso de hipoteca que tolhe o objeto hipotecário;
é que, pelo fato da hipoteca, o proprietário vê seus direitos restringidos. O credor pode consentir no sainlento da aeronave, e só assim poderá sair.
Por outro lado, como o risco do perecimento é maior do que na
hipoteca marítima, alarga-se a esfera de ação do princípio da sub-rogação. O credor pode sub-rogar o seu direito na própria indenização paga
por qualquer pessoa responsável pelo dano causado à aeronave.
Se a aeronave não está segurada e se danifica por culpa de terceiro, e se esse terceiro vem a pagar ao proprietário a indenização pelo
dano causado, essa indenização fica sujeita ao ônus hipotecário.
Pode o credor pagar os prêmios do seguro.
Direito de preferência. - Também sofre uma série de restrições.
Vários são os créditos que passam adiante do garantido por hipoteca:
1) despesas judiciais;
2) indenizações devidas pelo proprietário da aeronave por assistência ou salvamento;
3) taxas de aeroporto ou de viagem;
4) despesas que o comandante da aeronave tenha feito para poder continuar a viagem, desde a compra de acessórios até as
prestações de mão-de-obra por ele contratadas.
Pergunta-se: os impostos a que o Código do Ar não se refere estão ou não incluídos na preferência?
É certa a afirmativa. Foi uma omissão do Código, que pode ser
integrada por leis outras como a referente à hipoteca marítima.
Hipotecas das vias fé"eas - É, também, uma hipoteca especial.
Nessa hipoteca a regra da hipoteca comum age quase que em sua totalidade. Há apenas algumas características especiais e algumas dúvidas.
A primeira diz respeito ao objeto da hipoteca. Quando se hipoteca uma via férrea, a hipoteca se estende a tudo, como estações, vias,
linhas, máquinas, etc? Nada o explicaria. A via férrea é um bem divisível e essa divisibilidade da via férrea é a primeira dúvida a ser resolvida.
Também há dúvidas sobre o lugar em que se deve inscrever a hipoteca.
Deve a hipoteca ser inscrita no registro da comarca em que se
encontra o imóvel, ou, quando o imóvel estiver situado em duas comarcas, no registro das duas?
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Ora, a via férrea atravessa inúmeras regJ.Oes e pergunta-se se deve fazer-se uma inscrição múltipla, ou apenas, uma, num determinado
registro.
A primeira solução não teria razão. Inscreve-se no lugar onde estiver a estação inicial da via férrea. Toda via férrea tem uma estação
inicial e, portanto, não sobrevirão dúvidas.
Características:
I) Direito do credor hipotecário se opor à venda da via férrea e
à sua fusão com outra empresa.
Isso porque a via férrea não tem outro valor senão o da sua
aplicação ao transporte. A venda ou fusão pode afetar o seu rendimento. Esse direito de oposição à venda, não o tem nenhum outro credor
hipotecário.
Não pode se opor que a administração da empresa a explore de
um modo ou de outro, nem que, com isso, modifique os traçados da
via férrea.
2) Outra característica envolve o caso da execução da garantia e
refere-se à obrigação que tem o credor exeqüente de notificar
a pessoa de direito público, de que emana a concessão da via
férrea, para vir, pelo preço de arrematação, exercer o seu direito de preferência, que é peculiar.
Há via férrea particular, de fazendas, engenhos de açúcar, etc.,
mas há as outras que são mais importantes, e que são exploradas por
concessão administrativa. O concedente tem direito de, pelo preço da
arrematação, explorar a empresa.
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