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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Estrutura, Conceito e 

Características) 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

Resumo 

A estrutura do direito de propriedade é possível ser observada a partir de dois aspectos: interno e externo. 

A estrutura interna também é chamada de aspecto econômico, estando no art. 1.228 do CC: 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 
quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

Notem que no dispositivo legal é possível perceber os chamados poderes “dominiais”: usar, gozar (fruir), 
dispor, mas também o aspecto econômico pois ele demonstra a dominação da coisa pelo seu titular. Esse é o 
aspecto interno. 

No externo, também conhecido como aspecto jurídico. Definido pela relação entre o proprietário e os 
terceiros não proprietários, especialmente no poder de reivindicar, o que também é chamado de “direito de 
exclusão”. 

O conceito de propriedade do Prof. Santiago Dantas é pautado nessa análise estrutural do direito de 
propriedade: 

“A propriedade é a senhoria do homem sobre a coisa garantida pelo direito objetivo com a exclusão de toda 
ingerência alheia” 

Então, é o poder do homem sobre a coisa (senhoria – aspecto interno). Na parte final, ingerência alheira 
(aspecto externo). 

As principais características são: 

- Direito absoluto: significa a sua oponibilidade erga omnes, vale dizer, o titular do direito de propriedade 
pode opor o seu direito em face de toda à coletividade, ou seja, que todos se abstenham de violar o seu 
direito. 

- Direito pleno: significa que o proprietário pode exercer o seu direito da forma que achar melhor, que achar 
mais conveniente para si próprio.  

Em verdade, o que nós temos é uma grande amplitude (plenitude) no exercício desse direito. Mas é claro que 
existem limites ao exercício desse direito, por exemplo: direito de vizinhança com a proibição do uso anormal 
da propriedade. 

Importante destacar que a função social não é um limite ao exercício do direito de propriedade e sim um 
elemento que compõe a própria estrutura do direito de propriedade. 

- Direito exclusivo: via de regra, a propriedade, é um direito exercido por apenas um titular. É claro, que essa 
regra é mitigada, sobretudo pelo instituto do condomínio, mas a regra é a exclusividade. 
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- Direito elástico: quer dizer que o proprietário pode exercer os seus poderes dominiais em sua integralidade 
ou não.  

Ele pode, portanto, abrir mão dos poderes de usar, gozar, fruir. Exemplo: pode o proprietário permitir que 
um terceiro exerça esses poderes em sua coisa. Podendo esses direitos serem pessoais ou reais. 

- Direito perpétuo: faz com que o não uso não seja uma forma de exercício da propriedade.  

Essa é a regra, exceção fica por conta dos direitos reais em coisa alheia de fruição (usufruto, servidão, uso, 
habitação), nos quais o não uso gera sua extinção. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Usucapião) – Parte I 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

Resumo 

FORMAS DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE 

A aquisição tem de ser dividida entre a propriedade móvel e imóvel. 

Na propriedade imóvel, temos três formas: usucapião, registro e acessões.  

Na propriedade móvel temos: usucapião, ocupação, confusão, tradição, especificação e achado de tesouro. 

Todas serão trabalhadas, mas algumas são mais relevantes do que outras, de modo que será dado ênfase as 
principais e as mais recorrentes em provas de concurso público. Comecemos pela mais importante: 

USUCAPIÃO (tanto para aquisição de móveis quanto imóveis): 

- Conceito: é um modo originário de aquisição da propriedade móvel ou imóvel ou de outros direitos reais 
em decorrência do exercício de uma posse qualificada. 

1ª observação: a propriedade é adquirida através da posse, a usucapião é uma “ponte” que liga a posse a 
propriedade. Mas não é qualquer posse e sim uma posse qualificada, também chamada de ad usucapionem, 
seus requisitos são: 

a) mansa e pacífica (sem oposição); b) ininterrupta; c) por período de tempo previsto em lei; d) sobre um 
bem apropriável (art. 102 do CC – bens públicos não podem ser usucapidos); e) animus domini (aquele da 
teoria de Savigny). 

Salienta-se que nada impede a interversão da posse, conforme já estudado. 

2ª observação: outros direitos reais podem ser adquiridos pela usucapião. É preciso ter muito cuidado, pois 
se associa a usucapião a aquisição da propriedade imóvel, mas ela também se aplica em outros casos. 

Quais são esses outros direitos? A servidão (art. 1.379 CC) e o usufruto (art. 1.391 CC). 

Também é possível incluir o direito de uso, da MP 2220/2001, que estabelece a possibilidade de outorga de 
concessão de uso especial para fins de moradia, que será estudado mais à frente. 

3ª observação: modo de aquisição originária, vale dizer, o novo proprietário não mantém qualquer relação 
de direito pessoal ou real com o seu antecessor, pois não obtém o bem do antigo proprietário e sim contra o 
antigo proprietário.  

O bem usucapido é incorporado ao patrimônio do novo titular livre de todos os vícios da relação jurídica 
anterior. 

4ª observação: a sentença de usucapião, que possui natureza declaratória e gera o cancelamento de 
qualquer registro relacionado ao proprietário anterior. 
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O que gera à aquisição da propriedade é o cumprimento de todos os requisitos da usucapião e não a 
sentença, pois esta, como dito, é meramente declaratória. Por vezes a parte já usucapiu e nunca vai ao 
judiciário. 

5ª observação: aspectos tributários -> nessa forma de aquisição não incide ITBI (Imposto de transmissão de 
bens imóveis) pois a aquisição é originária, na forma do art. 35 do CTN. 

No que diz respeito ao IPTU e ao ITR, o usucapiende (aquele que pretende usucapir) deve arcar com esses 
impostos, pois são obrigações propter rem que incidem sobre o bem, independentemente da qualidade de 
proprietário. 

Por isso, o próprio CPC condiciona o registro da sentença de usucapião ao cumprimento de suas obrigações 
fiscais. 

Vale ressaltar que para fins de usucapião especial rural (art. 1.239 CC) o art. 8º da Lei 6.989/81 prevê 
imunidade tributária para o usucapiende. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Usucapião) – Parte II 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

Resumo 

- CAUSAS PRECLUSIVAS DA PRESCRIÇÃO NA USUCAPIÃO 

A usucapião é uma forma de prescrição. A prescrição estudada na parte geral é conhecida como “prescrição 
extintiva”, nos termos do art. 189 do CC. Na parte especial, todavia, temos a “prescrição aquisitiva”, que faz 
surgir direitos, no caso, o direito de propriedade sobre bens móveis ou imóveis. 

As causas preclusivas são estudadas na parte geral, elas impedem, suspendem ou interrompem a contagem 
de um prazo prescricional. 

As que impedem ou suspendem estão nos artigos 197, 198 e 199 do CC. As que interrompem estão no artigo 
do 202 CC. 

Art. 197. Não corre a prescrição: 

I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal; 

II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar; 

III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela. 

Art. 198. Também não corre a prescrição: 

I - contra os incapazes de que trata o art. 3 o ; 

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios; 

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra. 

Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: 

I - pendendo condição suspensiva; 

II - não estando vencido o prazo; 

III - pendendo ação de evicção. 

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: 

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e 
na forma da lei processual; 

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; 

III - por protesto cambial; 

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; 

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
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VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. 

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último 
ato do processo para a interromper. 

O art. 1.244 do CC, estabelece que essas causas preclusivas se aplicam a usucapião. 

Art. 1.244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem 
ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam à usucapião. 

As causas previstas nos artigos 197, 198 e 199 do CC são todas aplicadas a usucapião. 

Destaque-se que a prescrição não corre contra o absolutamente incapaz, sendo que, atualmente, o único 
absolutamente incapaz é o menor de 16 anos.  

Logo, imagine que o proprietário de um terro tem 14 anos e um grupo de família invade a área, pergunta-se: 
esse tempo de ocupação dessas pessoas está correndo? Não, justamente pelo fato de a prescrição não correr 
contra o menor de 14 anos. 

Alguns autores, todavia, sustentam que não são todas as causas do art. 202 do CC que são aplicadas a 
usucapião. Porque esse artigo traz causas que interrompem, vale dizer, começam a contar do zero. 

Imagine uma pessoa que ocupa um local há 14 anos e está prestes a completar 15 anos e usucapir o bem. Se 
ocorrer uma causa interruptiva e isso voltar ao zero, restará evidente uma desproporcionalidade. Diante 
disso, alguns autores defendem que não são todas as causas de interrupção que se aplicam, reconhece o 
importante papel do direito de moradia embutido no instituto da usucapião, de modo a promover a 
dignidade da pessoa humana. 

O prof. Nelson Rosenvald afirma que é extremamente excessivo considerarmos que uma simples notificação 
seja capaz de fazer com que o prazo volte a contar do zero. Imagine o caso dos 14 anos supramencionado, o 
proprietário manda uma notificação via cartório. O prazo volta a contar do zero? Para esse autor, isso 
ofenderia o princípio da proporcionalidade. 

O despacho citatório, de uma ação de reintegração de posse, no exemplo dos 14 anos também levaria a uma 
situação de extrema desproporção. 

Por isso afirmam que o inciso I e III do art. 202 do CC não se aplicam a usucapião. 

Nesse sentido, o STJ entende que “não interrompe o prazo para aquisição da propriedade por usucapião a 
ação reivindicatória julgada improcedente” 

Logo, uma vez proposta uma ação dessa natureza, teremos que esperar o resultado para saber se foi uma 
sentença de procedência, pois, somente nesse caso, estará interrompido o prazo da usucapião. 

Veja o REsp 149.186/RS: 

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. CITAÇÃO.EFEITO INTERRUPTIVO. 
AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO E/OU PROTESTO. CONDIÇÕES.DIVERGÊNCIA. 1. Uma vez julgada improcedente a ação 
possessória, a citação não tem efeito interruptivo da prescrição aquisitiva. 2. Notificação judicial ou protesto para 
interromper a prescrição aquisitiva deve ter fim específico e declarado. 3. Só há dissídio jurisprudencial quando 
sobre o mesmo tema os julgados confrontados adotam posicionamento diferente. No caso, de qualquer modo, 
o entendimento pretoriano majoritário se encaminha no sentido do acórdão recorrido. 4. Precedentes do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 
149.186/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2003, DJ 19/12/2003, p. 
466) 
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Indo além, imagine a situação do reconhecimento da dívida. Sabemos que a confissão de dívida interrompe o 
prazo prescricional. Suponhamos que uma pessoa está na posse de um imóvel e pretenda usucapilo e de 
repente assina um contrato de comodato com o proprietário. Veja, é o reconhecimento da condição de 
comodatário e o prazo prescricional estará interrompido. É mais uma situação muito criticada pela doutrina. 

Em provas, sugere-se o seguinte: se for prova objetiva, pode-se com tranquilidade afirmar que as causas 
preclusivas são aplicadas a usucapião. Todavia, sendo prova discursiva, afirmar que de forma majoritária, as 
causas suspensivas e impeditivas são aplicada em sua totalidade, mas as causas interruptivas, muitos 
autores, sustentam que é uma norma ordinária desproporcional e que viola outros princípios que a 
usucapião busca atender, como por exemplo, o direito fundamental a moradia. 

- BENS INSUCETÍVEIS DE USUCAPIÃO 

Os artigos 183, §3º e 191, parágrafo único da CF/88 e o art. 102 do CC proíbem a usucapião de bens 
públicos. 

Art. 183 § 3º, CF/88 - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

Art. 191, parágrafo único, CF/88 - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

Art. 102 do CC - Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

Alguns autores afirmam que essa proibição absoluta em terras públicas é equivocada, uma vez que violaria os 
princípios constitucionais da função social da posse e da propriedade. 

Isso é super controvertido na doutrina. A razão de ser dessa normatividade é que, via de regra, os bens 
públicos são inalienáveis, portanto, não podem ser usucapidos. Não podem ser transferidos para os 
particulares, salvo procedimento licitatório específico, bem como o interesse público que é protegido. 

Todavia, a doutrina começa a sustentar a possiblidade de usucapião de bens públicos, especificamente ao 
que diz respeito aos bens públicos dominicais. Haja vista que estes bens podem ser alienados, uma vez que 
podem ser alienados. 

Mas atenção, em provas de concursos não entrem nessa discussão. Se ocorrer, deve ser respondido de 
forma objetiva que não, conforme a CF/88 e o CC/2002. 

Indo além, é importante destacar que existe discussão no STJ sobre a possibilidade de usucapião de imóveis 
sem registro.  

Bens que não tem matrícula aberta, imóveis não registrados, sem demarcação realizada é um caso muito 
comum. A doutrina e jurisprudência majoritárias entendem que esses bens são bens públicos dominicais, 
assim sendo, impede-se a usucapião pelo particular e se permite a sua alienação. 

Todavia, o STJ já proferiu algumas decisões, afirmando que imóveis sem registro não se presumem públicos. 
Quando o STJ proferiu essas decisões, foi confirmada a possiblidade de usucapião de bens sem registro. 

Nas decisões, o Min. Luís Felipe Salomão disse mais ou menos o seguinte “olha, declaro a usucapião da área 
uma vez que imóveis sem registro não se presumem públicos, portanto, o particular sobre a área pode 
usucapir. Mas, nada impede que a União faça prova posterior da sua propriedade sobre o bem”. 

É como se tivesse sido proferido uma “usucapião resolúvel”, de modo que se posteriormente a União provar 
o domínio sobre o bem, restaria sem efeito aquela usucapião anteriormente declarada. É algo muito 
estranho, mas assim tem sido decidido. 
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Atualmente, em provas, adotar a seguinte tese: bens públicos não podem ser usucapidos, sejam de uso 
especial, comum ou dominicais. Bens sem registro são presumidos públicos e dominicais e por isso não 
podem ser usucapidos. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Usucapião) – Parte III 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

Resumo 

- UNIÃO DE POSSES – artigos 1.206, 1.207 e 1.243 do CC 

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. 

Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é 
facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais. 

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à 
sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do 
art. 1.242, com justo título e de boa-fé. 

Esses artigos afirmam a possibilidade de união de posses na usucapião, ou seja, nada impede que se faça a 
transferência do tempo da posse na usucapião. 

- ESPÉCIES DE USUCAPIÃO EM BENS IMÓVEIS 

a) Usucapião Extraordinária – art. 1.238 do CC 

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-
lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por 
sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido 
no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 

Essa é a modalidade de usucapião em bens imóveis com o maior prazo (15 anos), sendo que ela independe 
justo título e boa-fé.  

1ª observação: o tempo de posse é de 15 anos, mas tem que se tomar cuidado com o parágrafo único, o qual 
permite a redução para 10 anos, nos casos de moradia habitual ou obras e serviços de caráter produtivo 
(posse social). 

Enunciado 564 do CJF: 

As normas relativas à usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, CC) e à usucapião ordinária (art. 1.242, caput, 
CC), por estabelecerem redução de prazo em benefício do possuidor, têm aplicação imediata, não incidindo o 
disposto no art. 2.028 do Código Civil. 

b) Usucapião Ordinária – art. 1.242 do CC 

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo 
título e boa-fé, o possuir por dez anos. 

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, 
onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os 
possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e 
econômico. 



1
0 

 

 

Atentar para a necessidade de justo título e boa-fé. Além, o parágrafo único também traz a ideia da 
redução do tempo em razão da posse social, reduzindo o prazo de 10 para 5 anos. 

1ª observação: a figura do justo título. 

De início, importante registrar que o justo título aparece no art. 1.201, § único do CC (dizendo que o justo 
título presume a boa-fé) e agora aparece no art. 1.242 do CC (relativamente a usucapião ordinária); 

O justo título do art. 1.201 é qualquer documento hábil a provar a aquisição da posse. Já o justo título da 
usucapião ordinária (art. 1.242 do CC) é um instrumento que conduz um possuidor a achar que ele lhe 
outorga a condição de proprietário, mas que, por alguma razão, não o faz. O título se apresenta como um 
instrumento formalmente idôneo, mas apresenta um defeito que impede a transferência de propriedade. 

Estamos aqui trabalhando essa última modalidade e não aquela do art. 1.201 do CC. 

Reflexão: eu vou comprar a sua casa em 1 de julho de 2010, celebrando uma escritura pública de compra e 
venda. Na minha opinião, essa escritura era um título hábil a transferir a propriedade. Ocorre que um ano 
depois eu vou levar a registro essa escritura, mas descubro que essa compra e venda tem algum vício que 
impede esse registro (esse vício pode ser no plano da existência, validade ou eficácia). De todo modo, 
continuo permanecendo no imóvel e lá fico até 1 de julho de 2022. Veja, nessa última data, já usucapi, pela 
modalidade ordinária. 

Mas será que, independentemente do vício, esse justo título será capaz de transferir a propriedade pela 
usucapião? 

- Vício no plano da existência:  

O negócio jurídico inexistente é aquele que não tem um dos elementos essenciais do negócio jurídico, por 
exemplo, a falta de assinatura do devedor. Nesse caso, esse justo título não poderá ser considerado para fins 
de usucapião, pois no plano jurídico ele não existe. 

Outro exemplo: venda a non domini: a venda realizada por quem não era dono. Ocorre quando o 
transmitente não é o dono da coisa, mas o adquirente assim o considera. Nesse caso, temos novamente um 
negócio jurídico inexistente. Não se considera, assim, a existência de um justo título, cabendo ao adquirente 
apenas a usucapião extraordinária. 

- Vícios no plano da validade: 

Podem tornar o documento nulo ou anulável. 

Os vícios de nulidade absoluta são insanáveis, pois violam questões de ordem pública. Logo, se temos um 
título com vício de nulidade absoluta, não podemos permitir que ele produza qualquer efeito. Portanto, vício 
de nulidade absoluta impede que o título seja utilizado para fins de usucapião. 

Se o vício for de nulidade relativa, o vício pode ser sanado, pois viola apenas questões particulares e 
portanto, produz efeitos jurídicos. Portanto, sendo vício de nulidade relativa, pode esse justo título servir de 
base para usucapião ordinária. 

Exemplo: compra e venda realizada sem outorga conjugal. Não pude fazer o registro, mas posso ficar por lá 
10 anos e posteriormente ingressar com usucapião ordinária. 

- Vícios no plano da eficácia: elementos acidentais (condição, termo e encargo). 
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Imagine que um título não conseguiu transferir a propriedade por um vício decorrente da não 
implementação do termo ou encargo. Ora, se não ocorreu, não produziu efeitos. Mas eu permaneci no bem, 
logo, com base nisso posso utilizar esse título para fins de usucapião ordinária.  

Portanto, vícios no plano da eficácia e vício no plano da validade que sejam anuláveis (nulidade relativa), 
permitem que o título seja utilizado para usucapião na modalidade ordinária. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Usucapião) – Parte IV 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

Resumo 

B) Usucapião Ordinária 

2ª observação: Registro do título. 

O justo título dispensa a formalidade do registro para fins de usucapião, até porque, se ele estivesse 
registrado, teríamos a transferência da propriedade. 

Nesse sentido, vide o Enunciado 86 do CJF, Súmula 84 do STJ e REsp 174108/SP: 

Enunciado 86 do CJF - A expressão "justo título" contida nos arts. 1.242 e 1.260 do Código Civil abrange todo e 
qualquer ato jurídico hábil, em tese, a transferir a propriedade, independentemente de registro. 

Súmula 84 do STJ - É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do 
compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. 

REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO COMO DEFESA. ACOLHIMENTO. POSSE DECORRENTE DE COMPROMISSO DE 
VENDA E COMPRA. JUSTO TÍTULO. BEM DE FAMÍLIA. – A jurisprudência do STJ reconhece como justo título, hábil 
a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de venda e compra. – O bem de família, 
sobrevindo mudança ou abandono, é suscetível de usucapião. – Alegada má-fé dos possuidores, dependente do 
reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7-STJ. Recurso especial não conhecido". (REsp 
174108/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ 24/10/2005, p. 327) 

Então, no art. 1.242, caput, do CC, o registro do justo título está dispensado para usucapião ordinária. Mas no 
parágrafo único, quando falamos de usucapião ordinária com posse social e, portanto, prazo diminuído de 10 
para 5 anos, o registro é exigido: 

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo 
título e boa-fé, o possuir por dez anos. 

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, 
onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os 
possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e 
econômico.  

Logo, o registro só é dispensado no caput, sendo exigido no parágrafo único do artigo 1.242 do CC.  

3ª observação: boa-fé. 

Essa boa-fé é aquela que consta no art. 1.201 do CC, boa-fé subjetiva, de conhecimento. 

4ª observação: o parágrafo único e seus requisitos. 

Primeiramente o caráter oneroso: além da posse ser social, o justo título terá que ter caráter oneroso, isso é 
imprescindível. (ou compra e venda ou dação em pagamento). 

Segundamente, o justo título tem que ser registrado e posteriormente cancelado.  
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Exemplo: o registro ocorreu em 1 de julho de 2011 e em 5 de agosto de 2016 (mais de 5 anos). Por alguma 
razão qualquer o registro foi cancelado, mas veja, na data em que cancelado o registro, a pessoa já possuía 5 
anos de posse, podendo adquirir pela usucapião. 

A título de curiosidade, informa-se que a Lei de Registro Público arrola uma série de hipóteses que podem 
levar ao cancelamento do registro de um título. 

Terceiramente, a posse deve ser qualificada pela função social (posse moradia ou investimentos de interesse 
social e econômico). 

Enunciado 569 do CJF: 

No caso do art. 1.242, parágrafo único, a usucapião, como matéria de defesa, prescinde do ajuizamento da 
ação de usucapião, visto que, nessa hipótese, o usucapiente já é o titular do imóvel no registro. 

Questão incontroversa é de que a usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa. Mas nesse caso é 
uma usucapião do 1.242, parágrafo único do CC sendo utilizada como matéria de defesa. 

c) Usucapião Tabular – art. 214, caput e §5º da Lei de Registros Públicos 

Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de 
ação direta.  

§ 5
o
 A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de 

usucapião do imóvel. 

Logo, a usucapião tabular é aquela que convalida o registro pela via da usucapião ordinária. A diferença aqui 
é que não há usucapião judicial e nem o oficial está declarando a usucapião, o Oficial apenas está deixando 
de anular o registro, por entender que alguém já usucapiu o bem. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Aquisição) 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

Resumo 

d) Usucapião Especial Urbana – art. 1.240 do CC 

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por 
cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

Uma breve leitura nos faz perceber que essa modalidade possui um cunho social muito forte. Essa 
modalidade também tem previsão no texto constitucional e no Estatuto da Cidade. 

Destaque-se que essa modalidade dispensa o justo título e a boa-fé.  

Ela também só pode ser utilizada em áreas urbanas (a definição do que será área urbana estará previsto em 
lei municipal – municípios com mais de 20 mil habitantes é por meio de plano diretor), e a área rural é todo o 
resto. 

Quando uma área é definida como urbana, quem tem de realizar políticas públicas é o município. Don 
contrário, em áreas rurais, compete a União.  

Além disso, ao “dar como moradia” a destinação a coisa, você faz jus a especial urbana.  

E quando você tem uma destinação mista (fins comerciais e residenciais)? A orientação doutrinária é no 
sentido de que pode sim utilizar a especial urbana nesses casos.  

É muito importante que haja uma estabilidade na ocupação (“sua moradia ou de sua família”). Por isso a 
doutrina afirma que não é permitida a usucapião urbana em terrenos que não possuíram algum tipo de 
edificação. 

Outro elemento a se destacar é a limitação de espaço em 250m². Ora, se a utilização é apenas para moradia, 
claro que deve haver uma limitação de espaço. Mas cuidado, essa limitação é da área do terreno e não da 
construção, do que é possível que uma construção com muitos andares tenha uma metragem maior, mas a 
área base em si é limitada a 250m². 

 Vide os enunciados 85 e 313 do CJF: 

E.85 - Para efeitos do art. 1.240, caput, do novo Código Civil, entende-se por "área urbana" o imóvel edificado 
ou não, inclusive unidades autônomas vinculadas a condomínios edilícios. 

E.313 - Quando a posse ocorre sobre área superior aos limites legais, não é possível a aquisição pela via da 
usucapião especial, ainda que o pedido restrinja a dimensão do que se quer usucapir. 

Por fim é importante destacar que a pessoa não pode ser proprietária de outro imóvel urbano ou rural, na 
forma do citado §1º do art. 1.240 do CC. 

§ 1 o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 
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Concessão de uso que se refere é a chamada “concessão de uso especial para fins de moradia”, disciplinada 
na MP 2220/2001, que permite ao particular que ocupe área pública e preencha todos os requisitos da 
usucapião especial urbana (não tem direito a usucapião da moradia), possa usucapir o uso daquele bem. 

§ 2 o O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

O próprio caput já dispunha sobre isso, mas acaba sendo importante para a concessão de uso especial para 
fins de moradia. 

e) Usucapião Especial Rural – art. 1.239 do CC 

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos 
ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a 
produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

É muito parecida com a modalidade anterior, com os mesmos requisitos, diferenciando o fato de a área ser 
rural.  

Destaque-se a parte final do artigo “tendo nela a sua moradia”, ou seja, além de morar, deve tornar aquele 
imóvel produtivo. 

Enunciado 594 do CJF: 

É possível adquirir a propriedade de área menor do que o módulo rural estabelecido para a região, por meio da 
usucapião especial rural. 

Ou seja, se numa determinada região o módulo rural mínimo for superior a cinquenta hectares, ainda assim 
será possível realizar a usucapião especial rural. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Aquisição) – Parte II 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

Resumo 

No que tange a usucapião especial urbana, vista na aula anterior, destaca-se a possibilidade da usucapião na 
modalidade especial urbana de imóvel com metragem inferior ao módulo mínimo urbano, tal como ocorre 
na modalidade de usucapião especial rural. 

Nesse sentido, vide a Súmula 317 do TJRJ: 

“É juridicamente possível o pedido de usucapião de imóvel com área inferior ao módulo mínimo urbano 
definido pelas posturas municipais” 

De igual maneira, o STF, no julgamento do RE 422349/RS, de relatoria do Min. Dias Tófolli: 

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Usucapião especial urbana. Interessados que preenchem 
todos os requisitos exigidos pelo art. 183 da Constituição Federal. Pedido indeferido com fundamento em 
exigência supostamente imposta pelo plano diretor do município em que localizado o imóvel. Impossibilidade. 
A usucapião especial urbana tem raiz constitucional e seu implemento não pode ser obstado com fundamento 
em norma hierarquicamente inferior ou em interpretação que afaste a eficácia do direito constitucionalmente 
assegurado. Recurso provido. 1. Módulo mínimo do lote urbano municipal fixado como área de 360 m2. 
Pretensão da parte autora de usucapir porção de 225 m2, destacada de um todo maior, dividida em composse. 2. 
Não é o caso de declaração de inconstitucionalidade de norma municipal. 3. Tese aprovada: preenchidos os 
requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não 
pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que 
situado o imóvel (dimensão do lote). 4. Recurso extraordinário provido. (RE 422349, Relator(a): DIAS TOFFOLI, 
Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-153  
DIVULG 04-08-2015  PUBLIC 05-08-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00134) 

f) Usucapião por abandono do lar – art. 1.240-A do CC: 

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com 
exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade 
divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

É o menor tempo de posse da usucapião. É decorrente de uma meação do regime de bens, o cônjuge irá 
usucapir a outra parte da meação, que pertence ao seu cônjuge. 

Mas a grande detalhe é que o abandono do lar deve estar configurado, vale dizer, o cônjuge efetivamente 
não deve saber onde está o outro. 

Enunciado 595 do CJF: 

O requisito "abandono do lar" deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono 
voluntário da posse do imóvel somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da 
culpa pelo fim do casamento ou união estável. 

Portanto, não tem que se discutir culpa de ninguém para se falar em abandono do lar. 
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g) Usucapião Coletiva – art. 10 da Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade) 

Art. 10. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros quadrados, ocupadas por população de 
baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível 
identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, 
desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. (redação antiga) 

 

Art. 10.  Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco anos e cuja área total dividida 
pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor são 
suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro 
imóvel urbano ou rural.                  (Redação dada pela lei nº 13.465, de 2017) 

A usucapião coletiva é admitida nas áreas urbanas inferiores a 250m² quando não for possível a 
individualização das áreas individuais, sobretudo as ocupações de favela/morros. 

A primeira alteração que o novo art. 10 causou foi trazer a expressão “núcleos urbanos informais”, o antigo 
artigo 10 falava em “áreas urbanas”. Atualmente, a Lei 13.465 é quem vai definir quem pode ser destinatário 
de projetos sociais. 

Essa lei faz distinção entre duas formas de regularização fundiária: a) REURB-S (interesse social) e b) REURB-E 
(específico). 

A primeira é destinada a pessoas de baixa renda, enquanto a segunda é destinada a pessoas de baixa renda 
ou não e a destinação dada a coisa é de moradia ou não. 

Mas se é necessário regularizar é porque temos um “núcleo urbano informal consolidado”, os quais podem 
ser destinatários de projetos de regularização fundiária. 

O art. 11, inciso II define o núcleo urbano informal: 

Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se: 

I - núcleo urbano: assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído por unidades 
imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 
1972 , independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como 
rural; 

II - núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, 
a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou 
regularização; 

III - núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a 
natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre 
outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município; 

Portanto, a usucapião urbana coletiva é destinada a esses núcleos urbanos informais. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Aquisição) – Parte III 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

Resumo 

Ainda sobra usucapião coletiva, o antigo artigo 10 da Lei 10.257/2001 estabelecia que o grupo de familiais 
poderia usucapir se ocupasse uma área com mais de 250m², agora pega-se essa área e divide pelo número de 
pessoas e o número final da conta não pode ser igual ou superior a 250m². 

Como é uma legislação nova, sugere a leitura dos parágrafos: 

§ 1o O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu 
antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 

Nada mais é do que a sucessão da posse, conforme acontece no Código Civil. 

§ 2o A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual servirá 
de título para registro no cartório de registro de imóveis. 

§ 3o Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da 
dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, 
estabelecendo frações ideais diferenciadas. 

Esse parágrafo é muito bom. Antes não existia. Se, por exemplo, tivéssemos 10 pessoas que ocupam uma 
área que não é possível indenizar, propunha-se uma ação de usucapião especial coletiva. Ora, se não é 
possível individualizar, como ficará a sentença que declara a usucapião fracionando aquela área? 

É uma sentença que estabelece um condomínio. Cada uma dessas pessoas vai usucapir uma fração ideal igual 
daquele determinado terreno. 

Isso é interessante pois permite que os condôminos façam um acordo diferenciado. As vezes um ocupante 
está numa área maior do que outro, isso pode ser acordado. Se não, a usucapião será feito com áreas iguais. 

Esse condomínio pode ser fracionado individualizado posteriormente? §4º e 5º 

§ 4o O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável 
tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à 
constituição do condomínio. 

§ 5o As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos dos 
condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou ausentes. 

Esse condomínio poderá ser extinto por deliberação de no mínimo 2/3 dos condôminos, no caso de execução 
de urbanização superior. Essa urbanização, realizada pelas prefeituras, virá justamente para individualizar as 
áreas. 

h) Usucapião Indígena – art. 33 da Lei 6.001/73 (Estatuto do Indígena) 

É importante destacar que o estatuto diferencia se o indígena está integrado ou não. Os não integrados são 
considerados absolutamente incapazes. 
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Art. 32. São de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena, conforme o caso, as terras havidas por 
qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil. 

Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por dez anos consecutivos, trecho de terra inferior 
a cinqüenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da União, ocupadas por grupos 
tribais, às áreas reservadas de que trata esta Lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupo tribal. 

Portanto a usucapião indígena é aquela que ocorre em terras particulares. Os indígenas que não estão 
integrados ou estão, que ocupem como próprio por 10 anos essas áreas, podem usucapir. 

Como esse prazo é de 10 anos, atualmente é mais fácil o indígena partir para a usucapião especial rural, 
todavia, o art. 33 do Estatuto possui menos requisitos. 

i) Usucapião Extrajudicial – art. 1.071 do CPC/2015 

É a famosa usucapião “feita em Cartório”. Essa modalidade ingressou no nosso ordenamento com o 
CPC/2015, que alterou a Lei 6.015/73, a Lei de Registro Públicos. 

Importante observar que a usucapião extrajudicial não afasta os requisitos impostos pela legislação civil. 
Todas as modalidades vista anteriormente continuam em vigor com todos os seus requisitos. A diferença é 
que o pleito não será realizado no âmbito judicial e sim no Cartório. 

O procedimento é muito simples. Pode a pessoa apresentar todos os documentos que apresentaria 
judicialmente para comprovar os requisitos da usucapião pleiteada serão apresentados em Cartório. 

Art. 1.071. O Capítulo III do Título V da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 216-A: (Vigência) 

“Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de 
usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que 
estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído 
com: 

I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme 
o caso e suas circunstâncias; 

II - planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de 
responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos reais e 
de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes; 

III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente; 

IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o 
tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. 

§ 1º O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a 
rejeição do pedido. 

§ 2º Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, esse será 
notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para 
manifestar seu consentimento expresso em 15 (quinze) dias, interpretado o seu silêncio como discordância. 
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§ 3º O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município, 
pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de 
recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido. 

§ 4º O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde 
houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) 
dias. 

§ 5º Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial 
de registro de imóveis. 

§ 6º Transcorrido o prazo de que trata o § 4º deste artigo, sem pendência de diligências na forma do § 5º deste 
artigo e achando-se em ordem a documentação, com inclusão da concordância expressa dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições 
apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso. 

§ 7º Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida, nos termos desta Lei. 

§ 8º Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará 
o pedido. 

§ 9º A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião. 

§ 10. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, apresentada por 
qualquer um dos titulares de direito reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro 
interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do 
imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum.” 

Então, a usucapião extrajudicial está positivada no art. 216, letra “a” da Lei 6.015/73. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Aquisição) – Parte IV 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

  Resumo 

O art. 216-A da Lei 6.015/73 foi alterado em 2015, o problema era que o inciso II exigia a anuência do 
proprietário ou de outros titulares de direitos reais do imóvel. Se ele nada falasse, o silêncio equivaleria a 
recusa.  

Diante disso, o CPC/2015 alterou esse artigo, dando nova redação ao art. 216-A: 

Art. 216-A.  Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de 
usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que 
estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído 
com:                   (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 

I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, 
conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no art. 384 da Lei no 13.105, de 16 de março de 
2015 (Código de Processo Civil);                            (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

II - planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de 
responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos 
registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes;                           
(Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente;                         
(Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 

IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o 
tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel.    (Incluído pela 
Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 

E destaque especial para o §2º: 

§ 2o Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na 
matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo 
registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar 
consentimento expresso em quinze dias, interpretado o silêncio como concordância.                     (Redação dada 
pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Portanto, o silêncio do proprietário, em vez de acarretar recusa, passa a ser considerado como anuência. 

Os restantes dos quinze parágrafos são de aspectos procedimentais que não precisam ser aprofundados para 
concursos, salvo para aqueles que pretendem prestar concursos para tabelião (titular de cartório). 

USUCAPIÃO EM BENS MÓVEIS 

Artigos 1.360 e 1.361 do CC: 

Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com 
justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. 
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Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de 
título ou boa-fé. 

Portanto, com justo título e boa-fé, precisa do prazo de 3 anos. De outro lado, sem justo título e boa-fé, 
prazo de 5 anos. 

No mais, são os mesmos requisitos genéricos já estudados nesse curso. 

ACESSÕES 

Art. 1.248 do CC: 

Art. 1.248. A acessão pode dar-se: 

I - por formação de ilhas; 

II - por aluvião; 

III - por avulsão; 

IV - por abandono de álveo; 

V - por plantações ou construções. 

O primeiro contato do tema acessão é no estudo dos bens acessórios. Acessão é qualquer bem que está 
vinculado, inserido ao solo. Se estiver inserido por força da natureza, é uma acessão natural. Por força do 
ser humano, acessão artificial. 

A acessão que tratamos é uma forma de aquisição de bens imóveis. No artigo supracitado, temos acessões 
naturais e artificiais.  

Em provas de múltipla escolha, normalmente o examinador narra uma situação e o candidato precisa acertar 
qual forma de acessão está presente (aluvião, avulsão, etc). 

Formação de ilhas - art. 1.249 do CC: 

Art. 1.249. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários 
ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes: 

I - as que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos 
fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o álveo em duas partes 
iguais; 

II - as que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos 
ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado; 

III - as que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários 
dos terrenos à custa dos quais se constituíram. 

É o caso de uma ilha que é formada naturalmente, em razão no acúmulo de terra de um rio. Os 
proprietários ribeirinhos (“das margens do rio”) passam a ser sus titulares. 

Inciso I – formada no meio do rio: os fronteiros de ambas as margens, nas suas respectivas proporções. 

Inciso II – formada no lado do rio de apenas um ribeirinho: pertence totalmente ao ribeirinho. 
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Inciso III – formada pelo desdobramento de um novo braço do rio: pertencem aqueles ribeirinhos a que 
custou o desdobramento. 

Notem que é uma coisa não muito presente em áreas urbanas e que aparecem em provas apenas na 
perspectiva de o candidato indicar a correta. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Aquisição) – Parte V 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

  Resumo 

ALUVIÃO – Art. 1.250 do CC: 

Art. 1.250. Os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, por depósitos e aterros naturais ao longo 
das margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais, sem 
indenização. 

Parágrafo único. O terreno aluvial, que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á 
entre eles, na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. 

A nova faixa de terra que se forma em razão da força da própria natureza é de propriedade do ribeirinho que 
possuía o terreno marginal, sem ter que pagar indenização para ninguém, uma vez que essa aquisição de 
propriedade decorre da própria natureza. 

Na fora do parágrafo único, caso exista mais de um proprietário ou mesmo um prédio (condomínio edilício), 
será dividido igualmente entre ambos. 

Destaque-se que nessa modalidade não há que se falar em indenização. Perceba: a margem de um terreno 
do qual a pessoa já é proprietária é ampliada. 

AVULSÃO – Art. 1.251 do CC: 

Art. 1.251. Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a 
outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro ou, sem 
indenização, se, em um ano, ninguém houver reclamado. 

Parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de 
terra deverá aquiescer a que se remova a parte acrescida. 

Nessa modalidade já se fala em indenização, pois uma margem de terrena de um terreno se soltou e 
acrescentou a margem de terra do vizinho. Veja, alguém está perdendo patrimônio, por isso deve ser 
indenizado, ainda que isso ocorra por força da natureza. 

Aluvião e avulsão caem muito em provas, pois os nomes são parecidos e com isso tentam confundir os 
candidatos. Atentar para a questão de qual é devido e qual não é devido indenização. 

ÁLVEO ABANDONADO – Art. 1.252 do CC: 

Art. 1.252. O álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que 
tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os 
prédios marginais se estendem até o meio do álveo. 

É necessário fazer remissão para os art. 9º e 10 do Código das águas: 
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Art. 9º Álveo é a superfície que as águas cobrem sem transbordar para o sólo natural e ordinariamente enxuto. 

Art. 10. O álveo será público de uso comum, ou dominical, conforme a propriedade das respectivas águas; e 
será particular no caso das águas comuns ou das águas particulares. 

Imagine a situação de um rio e uma casa em suas margens. O proprietário é dono de toda a margem. 
Suponhamos que uma mudança no curso do rio diminua, com o que a faixa de terra daquele proprietário é 
aumentada. O que o rio “deixa para trás”, acresce a propriedade de determinado titular. 

Em provas, o que se exige é que o candidato identifique corretamente qual modalidade foi tratada no 
enunciado. 

PLANTAÇÕES OU CONSTRUÇÕES – Art. 1.253 do CC 

Art. 1.253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua 
custa, até que se prove o contrário. 

Esse artigo estabelece uma presunção de que qualquer construção ou plantação realizada em um terreno 
presume-se feita pelo seu titular. Essa presunção é relativa e admite prova em contrário. Chamada de 
teoria da acessão. 

Imagine uma mãe que mora em uma casa enorme e seu filho está prestes a casar. Assim, esse filho constrói 
um puxadinho do lado da casa da sua mãe. Dois anos depois ele não aguentando mais a mãe se envolvendo 
em sua vida, resolve deixar a casa, oportunidade na qual solicita que a mãe o indenize pela construção do 
puxadinho. Ela deve indenizar? 

Pelo Código Civil, a construção presume-se feita pela mãe. Logo, ela não precisa indenizar. Todavia, a mãe 
outorga o filho a possibilidade de comprovar o contrário, seja por meio de comprovante de compras de 
materiais de construção, mão de obra de funcionários. O filho, como não possui, fica indignado. Está sujeito a 
teoria da acessão, prevista no citado art. 1.253 do CC. 

Ao pesquisar, todavia, o filho descobre a chamada teoria da acessão invertida, prevista no parágrafo único 
do art. 1.255 do CC: 

Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de 
boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada 
judicialmente, se não houver acordo. 

Por essa teoria, aquele que construiu ou plantou pode adquirir a propriedade do solo, se ficar comprovado 
que o valor da construção supera o valor do próprio solo. 

No exemplo, o filho retornaria a residência da mãe e diria: olha mãe, esse puxadinho excede o valor do 
próprio terreno, então eu agora que vou adquirir o terreno, aqui está R$ 100 mil pelo terreno, se a mãe não 
concordar com o valor, seria feito arbitramento judicial. 

Essas teorias valem tanto para plantações, quanto para construções. 

REGISTRO – Art. 1.245 e art. 481 do CC 

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de 
Imóveis. 

Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, 
e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 
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De início, chama-se atenção que a compra e venda não transfere propriedade. A compra e venda ela gera tão 
somente o direito a aquisição daquela propriedade. 

A transferência da propriedade está no plano da eficácia do contrato de compra e venda. A compra e venda 
se aperfeiçoa com o simples encontro de vontades, gera para o comprador o direito à aquisição da 
propriedade, mas a transferência dependerá de um segundo ato, que é o registro (bens imóveis) e tradição 
(bens móveis). 

Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o 
prenotar no protocolo. 

Em verdade, portanto, o registro produz efeitos que retroagem a data de prenotação no protocolo da 
escritura aquisitiva daquele determinado direito 

Nesse ponto não se faz necessário maiores comentários, apenas fazer remissão para a Lei 6.015/73, que 
indica o que o titular do Cartório de Imóveis tem de analisar para a pessoa conseguir realizar a transferência. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Aquisição) – Parte VI 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

   Resumo 

OCUPAÇÃO – Art. 1.263 do CC: 

Art. 1.263. Quem se assenhorear de coisa sem dono para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa 
ocupação defesa por lei. 

A ocupação é um modo originário de aquisição da posse e também é um modo de aquisição da propriedade 
móvel. Como isso se dá na prática? 

Aquele que pretender adquirir um bem móvel pela ocupação, em primeiro lugar, deve assenhorear-se da 
coisa, vale dizer, deve exercer sobre a coisa todos os poderes inerentes a propriedade. 

Por isso é muito comum que a aquisição seja uma forma de aquisição de móveis que foram abandonados 
pelo seu titular. 

ACHADO DO TESOURO – Art. 1.264 do CC: 

Art. 1.264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por 
igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. 

Aqui se fala em “tesouro” na forma mais coloquial da palavra. Mas o mais interessante é que se tem uma 
coisa valiosa oculta por muitos anos, das quais não se tem registro de quem é o dono, quem o achar, a priori, 
não é proprietário de 100% do mesmo. Deverá dividir em 50% com o titular do terreno onde foi achado. 

Art. 1.265. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele, ou em pesquisa 
que ordenou, ou por terceiro não autorizado. 

Essa é uma hipótese em que o proprietário do prédio é 100% titular da quantia: ele mesmo achoou o tesouro 
ou ele coordenou uma pesquisa ou quem encontrou o tesouro não estava autorizado a procurar. 

Art. 1.266. Achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta, 
ou será deste por inteiro quando ele mesmo seja o descobridor. 

Hipótese em que temos uma enfiteuse. Recorda-se que não é mais possível constituir uma enfiteuse, mas 
ainda estão em vigor aquelas constituídas e disciplinada pelo Código Civil de 1916. 

TRADIÇÃO – Art. 1.267 do CC: 

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. 

Assim como o registro, a tradição vale a mesmíssima coisa para os bens móveis. Mais uma vez se faz a 
remissão para o art. 481 do CC. 

Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, 
e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 
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A compra e venda de um bem móvel não gera a transferência da propriedade, o que garante a transferência 
da propriedade é a tradição. 

Ora, se a tradição é o que garante a transferência, é claro que deverá ser feita por quem era dono. 

Exemplo: compra e venda de um veículo (bem móvel). Suponhamos que após a tradição, descobre-se que o 
vendedor não era o proprietário do veículo O verdadeiro proprietário era o pai do vendedor. Ou seja, uma 
compra e venda a non domini (por quem não era dono). Logo, nesse caso, a tradição transferiu tão somente 
a posse do bem móvel. Suponhamos ainda que o pai do vendedor venha a falecer e o vendedor seja o único 
herdeiro. Pergunta-se: irá considerar que a propriedade se transferiu no momento da tradição ou na data 
que o vendedor se tornou proprietário? Art. 1.268, §1º do CC: 

§ 1 o Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a 
transferência desde o momento em que ocorreu a tradição. 

Então, à aquisição posterior da propriedade produz efeitos retroativos, desde a data da efetiva tradição. 

ESPECIFICAÇÃO – Art. 1.269 do CC: 

Art. 1.269. Aquele que, trabalhando em matéria-prima em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será 
proprietário, se não se puder restituir à forma anterior. 

Art. 1.270. Se toda a matéria for alheia, e não se puder reduzir à forma precedente, será do especificador de 
boa-fé a espécie nova. 

Teremos uma matéria prima e dessa a pessoa consegue fazer um outro determinado bem, esse produto novo 
realizado pertencerá a quem o fez. 

Não é uma coisa muito usual, mas é uma forma de aquisição de propriedade móvel que ocorre mediante 
uma atividade de uma pessoa em determinada matéria prima que pertence a outrem, obtendo um 
produto novo. Essa espécie nova será do especificador, que será o seu proprietário. 

Exemplo: pedaço de madeira que te pertence, se o professor Rafael transformar essa madeira em mesa, ao 
professor pertencerá a mesa. 

Atenção, pois, isso se aplica no caos de bens móbeis, apenas. E que isso pode ser objeto de disposição 
contratual em sentido contrário. 

CONFUSÃO, COMISSÃO E ADJUNÇÃO 

Art. 1.272. As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas ou adjuntadas sem o 
consentimento deles, continuam a pertencer-lhes, sendo possível separá-las sem deterioração. 

Confussão, comissão e adjução, portanto, são sinônimos. São coisas que pertencem a proprietário 
diferentes, mas quando misturadas continuam a lhes pertencer, desde que seja possível separá-las sem 
deterioração. 

Exemplo: O prof. Rafael é dono de dez bois e você de dez bois. De repente, todos eles se misturam. Ora, é 
possível separá-los sem que venham a se deteriorar. 

É uma forma de aquisição que por vezes, por exemplo, se os bois fossem da mesma raça, pode ser que o 
professor pegue um dos bois que era seu e você pegue um dos que era dele. 
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§ 1 o Não sendo possível a separação das coisas, ou exigindo dispêndio excessivo, subsiste indiviso o todo, 
cabendo a cada um dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa com que entrou para a mistura ou 
agregado. 

É o caso em que não é possível separar. Nesse caso, cada um será dono de 50%, será um condomínio. 

§ 2 o Se uma das coisas puder considerar-se principal, o dono sê-lo-á do todo, indenizando os outros. 

Esse artigo segue a lógica do principal e acessório. 

Art. 1.273. Se a confusão, comissão ou adjunção se operou de má-fé, à outra parte caberá escolher entre 
adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatida a indenização que lhe for devida, ou 
renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado. 

É para hipótese de má-fé, percebe-se que aquele que estiver de boa-fé será beneficiado. 

Art. 1.274. Se da união de matérias de natureza diversa se formar espécie nova, à confusão, comissão ou 
adjunção aplicam-se as normas dos arts. 1.272 e 1.273. 

Se para separar, for deteriorar, far-se-á uma copropriedade de um bem indivisível.  

É importante conseguir identificar isso na prova. Exemplos: mistura de gasolina e álcool, vinho e guaraná. 
Coisas secas e sólidas: grãos de café tipo A e B, trigo sem glúten e trigo com glúten. 

Tratam todas a s modalidades do mesmo fenômeno, mas se tivesse que distinguir, basicamente seria o 
seguinte:  

Confusão -> mistura de coisas líquidas;  

Comissão -> mistura de cosias sólidas ou secas;  

Adjunção -> justa posição de uma coisa à outra. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Perda) 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

   Resumo 

Vamos trabalhar as hipóteses de perda da propriedade. Para isso, é importante analisar o art. 1.275 do CC, 
pois, diferente do que o legislador fez em relação à aquisição da propriedade, nas quais ele diferenciou os 
casos de bens móveis e imóveis, nos casos de perda não foi feita essa distinção. 

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: 

I - por alienação; 

II - pela renúncia; 

III - por abandono; 

IV - por perecimento da coisa; 

V - por desapropriação. 

Pelo “caput”, percebemos que se trata de um rol exemplificativo. Existem outras hipóteses espalhadas pela 
legislação, por exemplo, a usucapião. Ora, usucapião é estudada como forma de aquisição, mas é inegável 
que é aquisição para um e perda para outro. Outra forma, é o regime da comunhão universal de bens. Isso 
mesmo, pasme. Se você possui um apartamento e se casar no regime da comunhão, automaticamente, você 
perdeu 50% dele. 

A alienação é vista como um negócio jurídico bilateral transmissivo do direito real de propriedade, então se 
possui natureza de negócio jurídico bilateral, podemos concluir que o titular perde a propriedade de 
determinado bem pois transferiu esse direito para outrem. A alienação poderá ser gratuita (doação) ou 
onerosa (compra e venda). 

A princípio não se exige qualquer formalidade preestabelecida para que a alienação ocorra. Mas, em certas 
hipóteses, a depender da roupagem que foi dada, poderemos ter que cumprir certas formalidades. Por 
exemplo, se o bem alienado possuir valor superior a 30 salários-mínimos, será obrigatório o registro público. 

Importante destacar que o simples encontro de vontades não transfere a propriedade. O que transfere a 
propriedade, para bens móveis é a tradição e para bens imóveis é o registro. A alienação, portanto, para 
produzir os efeitos de perda da propriedade, estará sempre subordinada ou ao registro ou a tradição, 
conforme o caso. 

A renúncia necessariamente implica em abdicar de direitos, abrir mão. É o ato jurídico pelo qual alguém 
simplesmente não querer ser mais o titular daquele direito, só que sem transferi-lo a outrem, pelo que a 
renúncia tem natureza de ato unilateral, independentemente da vontade da outra parte. 

Já que o renunciante não irá transferir a propriedade para determinada pessoa, simplesmente está alegando 
que alega não querer ser mais o proprietário, a renúncia deverá ser um ato expresso e devidamente 
formalizado, por instrumento público ou não, conforme o caso. 

É muito raro de acontecer, mas isso é possível. 
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Vide o § único do art. 1.265 do CC: 

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao 
registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis. 

Então, no caso de renúncia de bens imóveis, não bastará a escritura pública, deverá ser feito o registro da 
renúncia. 

Gravar: alienação -> negócio jurídico bilateral; renúncia -> ato unilateral. 

O abandono, diferentemente da renúncia e alienação, é um ato material, pelo qual o proprietário desfaz-se 
da coisa porque não quer mais ser o seu dono. É preciso ser demonstrado o desprezo físico da coisa. 

É um caso muito simples de perceber no caso de bens móveis, por exemplo, uma caneta que o professor a 
joga no lixo, ainda que ela possuísse tinta. Se alguém for a lixeira e pegar a caneta, essa pessoa se tornará 
proprietária em razão da ocupação e o professor perdeu a propriedade, pela via do abandono. 

E no caso de abandono de bens imóveis? Nesse caso, é muito mais difícil de perceber. Numa tentativa um 
pouco conturbada de querer dar concretude ao abandono de bens imóveis, o legislador nos presenteou com 
o art. 1.276 do CC: 

Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu 
patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três 
anos depois, à propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas respectivas circunscrições. 

Portanto, se através de condutas anteriores, uma pessoa demonstrar que não quer mais ser proprietária de 
um bem, esse bem se tornará um bem vago e poderá ser arrecadado pelo Município ou Distrito Federal e 3 
anos após a arrecadação, os entes públicos se tornarão proprietários. 

O dispositivo é muito criticado, pois não fixa parâmetros suficientes. 

§1º O imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstâncias, poderá ser arrecadado, como bem 
vago, e passar, três anos depois, à propriedade da União, onde quer que ele se localize. 

Em imóveis urbanos, a política pública cabe aos municípios, de outro lado, em área rural, essa competência 
cabe a União, por isso é ela quem irá arrecadar esse bem. 

§ 2 o Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, quando, cessados os atos de 
posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais. 

Logo, caracteriza ato material de abandono, deixar de realizar os atos fiscais. Qual a crítica acerca desse 
dispositivo? Violação ao princípio do não confisco. 

 

 

 

 

 

 



3
2 

 

 

Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Perda e Função Social) 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

   Resumo 

Existe muita discussão acerca da inconstitucionalidade do art. 1.276, §2º do CC. Muitos afirmam que a 
legislação infraconstitucional não poderia criar hipóteses de perda da propriedade sem estabelecer uma 
indenização, sob pena de ofensa ao devido processo legal. 

Além disso, haveria afronta ao art. 150, IV da CF/88 que trata do não confisco. Muitos defendem que isso 
seria uma forma de confisco, pois se o particular não pagou os tributos, irá o Estado ficar com o imóvel. 

Recapitulando: 

Alienação -> negócio jurídico bilateral; 

Renúncia -> ato unilateral; 

Abandono -> ato material. 

O perecimento da coisa é uma hipótese até natural, pois, ora, não existe mais direito por faltar o próprio 
objeto. 

Por fim, a desapropriação. Aqui não será tratado sob a ótica do direito administrativo, iremos tratar da 
desapropriação judicial privada, também conhecida como expropriação judicial, disciplinada no art. 1.228, §§ 
4º e 5º do CC: 

§ 4 o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na 
posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela 
houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse 
social e econômico relevante. 

§ 5 o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, 
valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. 

Notem que a desapropriação judicial privada é um instituto novo, quando um grande número de famílias 
ocupa uma propriedade e lhe outorga uma finalidade nova, o proprietário poderá ser privado da coisa. 

De início, cabe destacar que não há que se confundir esses dispositivos com usucapião, pois temos o 
pagamento de indenização (o que não ocorre na usucapião), bem como não é desapropriação no Âmbito da 
administração pública, uma vez que quem paga a indenização são os particulares que ocupam aquele 
determinado bem. 

Essa modalidade tem de ser utilizada apenas como meio de defesa, vale dizer, quando o proprietário propor 
ação para retomar a coisa desse grande número de família, elas irão alegar em sua defesa a expropriação 
judicial privada, sob o fundamento de que estão dando finalidade social a coisa o que não estava sendo feito 
pelo proprietário. 
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O caráter social dessa modalidade é muito grande. Muitas vezes, porém, esse grupo de famílias é carente, 
com poucos recursos para pagamento de uma indenização. A justa indenização que trata o §5º normalmente 
é pelo valor do bem. Diante disso, muitos autores sustentam que a indenização deva ser paga pelo 
Município, quando ocorrer em área urbana e pela União, quando se tratar de área rural. 

 - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

No módulo dois, trabalhamos sobre função social da posse, agora, iremos analisar sob o enfoque da 
propriedade. 

De início, cumpre estabelecer um pressuposto teórico. A função social da propriedade não é impor limites ao 
exercício do direito de propriedade. Em todo ordenamento jurídico existem limites ao exercício do direito de 
propriedade, mas isso não tem relação direta com a função social da propriedade. A função social deve ser 
vista como um elemento do direito de propriedade, uma estrutura interna. 

Mas o que é a função social da propriedade? Art. 5º, XXIII da CF/88: 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

Quando eu penso em propriedade, o Professor Miguel Nogueira de Brito, um autor português, costuma dizer 
que a propriedade é o único direito que gera um não direito para uma série de pessoas. 

Nós temos de um lado o proprietário e de outro lado temos o conhecido “sujeito passivo universal”, que são 
na verdade os terceiros não proprietários daquele bem. Importante destacar ainda que esses terceiros não 
proprietários podem ou não ser possuidores daquele bem. 

Muitos, equivocadamente acreditam que o Art. 5º, XXII da CF/88 tem como destinatário o proprietário, mas 
não, os destinatários desse artigo são os terceiros não proprietários. O que se pretende é outorgar direitos 
aos terceiros não proprietários, quais sejam, o direito de exigir que o proprietário de funcionalidade a coisa. 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

Portanto, a o que a função social da propriedade faz é estabelecer uma relação entre o proprietário e os 
terceiros não proprietários. É uma relação que de alguma forma se contrapõe, tese e antítese. 

Antigamente, tínhamos uma relação “pobre” do proprietário perante os não proprietários, na qual aquele 
podia exigir que todos aqueles se abstivessem de não violar seu direito. Agora, não, temos uma situação 
muito mais “rica”, na qual ambas as partes possuem direito, os terceiros não proprietários agora possuem o 
direito de exigir que o proprietário de funcionalidade a coisa. 

Essa funcionalidade pode ser a mais variável possível. A Constituição também nos da um norte, no art. 182 
para os imóveis urbanos e no art. 188 para os rurais. 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes.  

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano 
nacional de reforma agrária. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Função Social) 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

   Resumo 

Vamos analisar dois dispositivos constitucionais que tentam estabelecer parâmetros de funcionalidade que o 
proprietário tem que outorgar a coisa. 

Art. 182 da CF/88: 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes.         (Regulamento)         (Vide Lei nº 13.311, de 11 de julho de 2016) 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, 
nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 
promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 
Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 
valor real da indenização e os juros legais. 

O plano diretor é uma lei municipal que estabelecerá todas as diretrizes da política urbana que tem de ser 
observada em determinada cidade. 

No que diz respeito a propriedade urbana, o proprietário estará cumprindo à função social, quando cumprir 
as obrigações que lhe forem impostas pelo plano diretor municipal.  

Em relação a propriedade rural, o legislador foi mais detalhado, no art. 186 da CF/88: 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e 
graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
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São quatro parâmetros para entender quando o proprietário rural está dando cumprimento à função social. 
Muito cuidado com esses termos, pois são genéricos e devem ser analisados sempre em concreto. 

Mas o que é a função social da propriedade? Ela estabelece uma relação dialética entre proprietários e 
terceiros não proprietários, permitindo que estes exijam do proprietário que dê funcionalidade a coisa. Nos 
imóveis rurais, essa funcionalidade deve seguir os parâmetros do art. 186 da CF, já nos urbanos, deve 
observar o plano diretor municipal. 

De forma cotidiana, temos no Judiciário o conflito entre o proprietário e terceiros não proprietários e 
possuidores daquele mesmo bem. 

O proprietário (que não dá funcionalidade a cosia), terceiros ocupam a área e começam a cumprir os 
parâmetros, vale dizer, começam a dar cumprimento à função social. Ao tomar conhecimento que terceiros 
ocupam sua propriedade, o proprietário vai ao Judiciário e promove a ação competente em face destes 
terceiros e a questão chega no Judiciário dessa forma: proprietário que tem o título, mas não da função 
social e terceiros que não tem o título, mas que estão dando função social a coisa. 

Como resolver esse conflito? Iremos analisar formas na legislação, na doutrina e na jurisprudência. 

Na legislação existem alguns dispositivos que tendem a beneficiar terceiros não proprietários:  

- Art. 1.228, §4º do CC: desapropriação judicial privada. 

§ 4 o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na 
posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela 
houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse 
social e econômico relevante. 

- Parágrafos únicos dos art. 1.238 e 1.242 do CC: redução do prazo na usucapião extraordinária e ordinária 
em caso de posse social. 

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-
lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por 
sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido 
no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo 
título e boa-fé, o possuir por dez anos. 

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, 
onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os 
possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e 
econômico. 

- Art. 1.210, §2º do CC: aboliu a exceção de domínio. 

§ 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a 
coisa. 

Antigamente a melhor posse era a do proprietário, esse artigo vai dizer que no embate entre duas posses, a 
melhor será de quem cumpre a função social. 
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- Art. 1.255, parágrafo único, 1.258 e 1.259 do CC: admitem a aquisição compulsória da propriedade pelo 
possuidor que ocupou o bem alheio pelo exercício da função social. 

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as 
sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. 

Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de 
boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada 
judicialmente, se não houver acordo. 

Art. 1.258. Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio em proporção não superior à 
vigésima parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da 
construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente, também, o valor da área 
perdida e a desvalorização da área remanescente. 

Parágrafo único. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o construtor de má-fé adquire a 
propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à vigésima parte deste e o valor da construção 
exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a 
construção. 

Art. 1.259. Se o construtor estiver de boa-fé, e a invasão do solo alheio exceder a vigésima parte deste, adquire 
a propriedade da parte do solo invadido, e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão 
acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente; se de má-fé, é 
obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro. 

- Art. 1.276, §2º do CC: permite a perda da propriedade pelo abandono. 

§ 2 o Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, quando, cessados os atos de 
posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais. 

Portanto, numa reintegração de posse, por exemplo, proposta pelo proprietário contra esses possuidores, 
deve-se verificar se os possuidores exercem ou não essa função social, dentro dos parâmetros 
constitucionais. Pois se estes elementos estiverem presentes, só corroboram a ausência prolongada e o 
desinteresse do autor proprietário em dar finalidade a coisa, caracterizando o seu abandono. De modo que o 
proprietário não vai mais poder fundamentar sua proteção nesse título, terá de demonstrar por outras 
maneiras de que dava cumprimento à função social. 

Esses elementos demonstram que a legislação claramente beneficiou os terceiros não proprietários que dão 
cumprimento a função social. 

Agora, iremos analisar como a doutrina tem se posicionado. 

1ª orientação doutrinária: parte do art. 187 do CC, que traz a figura do abuso de direito. O proprietário que 
não dá funcionalidade a coisa, está exercendo seu direito de propriedade de forma abusiva, de modo que 
viola a cláusula geral da boa-fé objetiva.  

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Quem exerce de forma abusiva um direito está praticando ato ilícito. Logo, qualquer tentativa de retomada 
do bem por parte do proprietário não merece qualquer tipo de consideração por parte do Judiciário. 

O bacana dessa teoria é que os que defendem essa aplicação do art. 187 do CC nesse caso específico irá falar, 
inclusive, em supressio. Ou seja, a perda de um direito em razão do seu exercício tardio. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Propriedade (Função Social) e Direito de 

Vizinhança 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

   Resumo 

2ª orientação doutrinária: análise da despatrimonialização do direito civil. A garantia e conservação dos bens 
não pode prevalecer frente a necessidade que as demandas contemporâneas impõem de acesso a esses 
mesmos bens, ou seja, o estatuto existencial.  

Assim, é possível afirmar que a posse é um fato social indissociável de sua função e é autônoma do direito de 
propriedade.  

Então, a despatrimonialização do direito de propriedade admite a tutela das situações jurídicas existenciais. 
Desse modo, temos que privilegiar a posse que dá cumprimento da função social em detrimento da 
propriedade que não dá esse cumprimento. 

Nessa linha, não vamos esquecer que é através da posse que o ser humano promove os seus atributos. 

3ª orientação doutrinária: embate entre direitos fundamentais. 

A propriedade privada está no art. 5º, XXII da CF/88, portanto, é um direito fundamental de primeira 
geração. Quando esses terceiros ocupam o bem, utilizando-o para moradia (direito fundamental de segunda 
dimensão).  

Portanto, estamos em um conflito entre direito fundamental de primeira e segunda dimensão. Não há 
hierarquia entre direitos fundamentais, mas, na prática, o Judiciário tem de solucionar a questão. Tem se 
observado que a doutrina nesse caso específico privilegia o direito de moradia, de segunda geração. 

4ª orientação doutrinária: justificação da propriedade privada. 

Na sociedade contemporânea temos que buscar a justificação para as coisas. Os institutos do direito devem 
ser observados não só em sua estrutura, mas a partir de sua função. 

Qual seria a justificativa para a propriedade privada a partir de uma análise não só estrutural, mas também 
funcional? 

A doutrina vai na linha de que se uma propriedade não cumpre com sua função social, ela perde o seu título 
justificativo. Então a função social legitima a propriedade privada. Portanto, na ausência da função social, é 
retirada a tutela jurídica desta propriedade em situações concretas de conflito, privilegiando aquele que dá 
utilização ao bem, mesmo que não tenha o título de propriedade.  

A doutrina afirma que a propriedade que não cumpre função social não merece tutela jurídica. 

Posta a questão no âmbito legislativo e doutrinário, passemos a análise jurisprudencial, de como o Judiciário 
tem solucionado esses conflitos. 
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Antes, porém, importante destacar que fato é que três elementos constantes na doutrina e que sugerem a 
postura que o judiciário deva ter nesse conflito: 

1º a função social tem que ser um critério de interpretação da disciplina proprietária. Vale dizer, no juízo 
possessório, a função social da propriedade que se exerce pela posse através de sua teleologia social possui 
como um de seus destinatários específicos o juiz. E a função social é um critério de interpretação e aplicação 
do direito.  

Portanto a função social tem que ser um método de interpretação e aplicação para o Judiciário. Basicamente, 
o que a doutrina sugere é: num conflito como esse, a função social tem que ser um critério determinante 
para essa decisão. 

2º necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade. A função social será um parâmetro para essa 
proporcionalidade. O que se leva em conta, portanto, será muito mais o aspecto funcional do que o aspecto 
estrutural desses institutos. 

3º considerar a função social como um limite à extensão da autonomia privada do proprietário. Em síntese, o 
proprietário é livre para usar e gozar da coisa como quiser, desde que respeite a função social da 
propriedade. 

- DIREITO DE VIZINHANÇA 

Para análise do direito de vizinhança é muito mais interessante realizar uma análise dogmática e conceitual. 
Em provas, é melhor realizar uma análise estrutural com posterior leitura dos dispositivos legais. 

Conceito de direitos de vizinhança: o conjunto de regras e princípios que visam regular as relações entre os 
vizinhos. Essas regras e princípios estão positivadas de forma taxativa nos artigos 1.277 e seguintes do 
Código Civil.  

As partes não irão criar novos direitos de vizinhança, o rol é taxativo. 

Vizinhos para fins de incidência dessas normas não é apenas aquelas pessoas que moram uma do lado da 
outra ou do andar de cima, vizinho, nessa perspectiva, é qualquer um que possa influenciar na esfera social 
do outro, dentro dos parâmetros dessas regras e princípios. 

Ex: prédio de um bairro que despeja seu lixo em frente a um prédio de um outro bairro, para fins de 
aplicação dessas normas são vizinhos, pois interferem na esfera social do outro. 

Salienta-se que os direitos de vizinhança, apesar de estarem no livro de direito das coisas no Código Civil, não 
tem natureza de direito real e sim de direito pessoal, ou seja, obrigacional. Logo, um vizinho pode opor um 
direito em face do outro. 

Além disso, os direitos de vizinhança são obrigações propter rem, ou seja, aquelas que surgem a partir da 
aquisição de um direito real. Vale dizer, se eu proprietário violo um direito de vizinhança e vendo meu 
apartamento, o novo proprietário se tornará devedor dos danos causados aos direitos de vizinhança pelo 
proprietário anterior. 

No próximo bloco, serão analisados cada direito de vizinhança presente no Código, tais como: o uso anormal 
da propriedade, as árvores limítrofes, a passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, das águas 
(aquedutos), os limites entre prédios e o direito de tapagem e, por final, o direito de construir. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Multipropriedade: Introdução e Conceito 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

   Resumo 

O condomínio em multipropriedade ou multipropriedade imobiliária, é uma formatação de condomínio que 
já ganha grande relevo em outros países há muito tempo. Para ser ter uma ideia, na França se iniciou na 
década de 1960, nos EUA já está consolidada desde a década de 1980. Outros países também têm 
consagrado essa modalidade. 

Discute-se muito se o Brasil teria positivada essa modalidade de uma forma muito tardia, especialmente 
diante de novas tecnologias de compartilhamento como aplicativos de Uber, etc. Essa é a grande questão 
que só o tempo irá responder. 

A Lei 13.777/2018 inseriu no Código Civil um capítulo novo, que vai dos artigos 1.358-B até o art. 1.358-U, ou 
seja, é uma disciplina muito grande.  

- Legislação aplicável ao tema: 

Art. 1.358-B do CC: 

Art. 1.358-B.  A multipropriedade reger-se-á pelo disposto neste Capítulo e, de forma supletiva e subsidiária, 
pelas demais disposições deste Código e pelas disposições das Leis nºs 4.591, de 16 de dezembro de 1964 , e 
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) . (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) 
(Vigência) 

As demais disposições deste Código que o artigo trata, são as referentes ao condomínio, a propriedade e a 
posse. A Lei 4.591/64 é a Lei de Condomínios e Incorporações. Por fim, o CDC, que tem espaço pois muitos 
autores afirmam que a multipropriedade ainda tem espaço no mercado hoteleiro, ou seja, redes de hotéis 
que estão cada vez mais em baixa, podem sim se aproveitar da multipropriedade para tentar alavancar seu 
negócio. 

- Conceito de multipropriedade: 

O legislador nos deu um norte: 

Art. 1.358-C.  Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo 
imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da 
totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 
2018) (Vigência) 

Notem, não é um condomínio que estabelece uma co-propriedade do espaço físico, a multipropriedade é um 
condomínio que estabelece uma co-propriedade de tempo, ou seja, unidade exclusiva de tempo. A pessoa se 
tornara proprietária sobre determinado tempo. 

Exemplo: digamos que exista uma casa em Búzios/RJ, em que nela foi instituído o regime de condomínio em 
multipropriedade. Logo, posso adquirir quinze dias de uma casa em Búzios, vale dizer, me tornarei 
proprietário por 15 dias dessa casa. 
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Ressalte-se que a multiprorpiedade só vai recair sobre bens imóveis, daí se falar em “multipropriedade 
imobiliária”. 

Frise-se que durante o tempo estabelecido, a pessoa faz uso individual e exclusivo de determinado imóvel, 
ela não vai dividir com ninguém o imóvel. 

Parágrafo único.  A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem 
do mesmo multiproprietário. 

Aqui não se aplica as características da confusão, quando todas as multipropriedades forem titularizadas por 
apenas um multiproprietário, ela não será extinta. A pessoa pode ser dona de todas as multipropriedades, 
mas pode alugá-la, vendê-la, pode fazer tudo isso. 

Em síntese, o que se é compartilhado é a fração de tempo e, durante essa fração de tempo, o 
multiproprietário fará uso exclusivo daquele determinado bem.  
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Multipropriedade: Características 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

   Resumo 

Art. 1.358-D.  O imóvel objeto da multipropriedade: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

I - é indivisível, não se sujeitando a ação de divisão ou de extinção de condomínio; (Incluído pela Lei nº 13.777, 
de 2018) (Vigência) 

II - inclui as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinados a seu uso e gozo. (Incluído pela Lei nº 
13.777, de 2018) (Vigência) 

Claro, o que está sendo fracionado é o tempo, logo, o imóvel é indivisível. Disso, se resulta que não se pode 
propor uma ação de extinção de condomínio para levá-lo a leilão. 

De outro lado, cada multiproprietário, durante seu período de tempo, fará uso exclusivo de todo o imóvel e 
isso inclui seus equipamentos e todas suas instalações. 

Art. 1.358-E.  Cada fração de tempo é indivisível. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Lógico, conforme exemplo da casa em Búzios/RJ, os meus 15 dias daquela casa são indivisíveis, não podem 
ser fracionados. O interessante é que o legislador permitiu que eles fossem fluxos ou flutuantes, tendo 
estabelecido um tempo mínimo: 

§ 1º  O período correspondente a cada fração de tempo será de, no mínimo, 7 (sete) dias, seguidos ou 
intercalados, e poderá ser: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

O Brasil optou por um período mínimo de sete dias, na França, por exemplo, o período mínimo é de 1 dias, 
posso ser multiproprietário de um apartamento em Paris por um dia. 

Mas considerando o período mínimo de 7 dias, se dividirmos 365 dias do ano por esses 7 dias, chegamos ao 
número de 52. Portanto, cada imóvel poderá ter, no máximo 52 multiproprietários se cada um deles for 
titular do mínimo de dias possíveis. 

I - fixo e determinado, no mesmo período de cada ano; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Nesse caso, exemplificativamente, todo dia em todo ano sou multiprorietário da casa em Búzios do dia 2 de 
janeiro a 2 de fevereiro. 

II - flutuante, caso em que a determinação do período será realizada de forma periódica, mediante 
procedimento objetivo que respeite, em relação a todos os multiproprietários, o princípio da isonomia, 
devendo ser previamente divulgado; ou (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Por exemplo: nos anos ímpares, serei dono da casa em Búzios no mês de janeiro, nos anos pares, no mês de 
julho. 

III - misto, combinando os sistemas fixo e flutuante. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

É possível começar com um sistema e ir para outro.  
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§ 2º  Todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o 
ano, podendo haver a aquisição de frações maiores que a mínima, com o correspondente direito ao uso por 
períodos também maiores. 

É uma tentativa de estabelecer uma isonomia entre os multiproprietários. 

Essas são às características principais da multipropriedade.  
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Multipropriedade: Formas de Instituição 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

   Resumo 

Nessa aula vamos analisar de que forma uma multiproriedade pode ser instituída. 

Art. 1.358-F.  Institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento, registrado no competente 
cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada 
fração de tempo. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Ou seja, será instituído por negócio jurídico, podendo este ser unilateral (testamento) ou bilateral (contrato), 
por ato entre vivos, no Registro Gerais de Imóveis. 

Exemplo: sou proprietário de um apartamento e quero, pela via do testamento, instituir naquele 
apartamento uma multiproriedade. Posso beneficiar até 52 pessoas, por exemplo. 

Pela via do contrato, se tiver menos de trinta salários, instrumento particular, mais de trinta salários, será por 
escritura pública. 

Portanto, a multiproriedade é instituída por uma escritura pública de contrato ou testamento, levada a 
registro no RGI. 

De outro lado, não se pode esquecer que cada multipropriedade é uma propriedade autonôma, exclusiva, 
indivisível. Logo, essa autonomia nos leva a criar uma matrícula própria, para cada uma das 
multipropriedades, haja vista que, inclusive, poderão ser vendidas separadamente. 

Art. 1.358-G.  Além das cláusulas que os multiproprietários decidirem estipular, a convenção de condomínio em 
multipropriedade determinará: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

I - os poderes e deveres dos multiproprietários, especialmente em matéria de instalações, equipamentos e 
mobiliário do imóvel, de manutenção ordinária e extraordinária, de conservação e limpeza e de pagamento da 
contribuição condominial; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

II - o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a 
cada fração de tempo; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

III - as regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, 
conservação e limpeza; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

IV - a criação de fundo de reserva para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário; 
(Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

V - o regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para efeitos de 
participação no risco ou no valor do seguro, da indenização ou da parte restante; (Incluído pela Lei nº 13.777, 
de 2018) (Vigência) 

VI - as multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento de deveres. (Incluído pela Lei nº 
13.777, de 2018) (Vigência)  
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É imprescindível que nós tenhamos a convenção de condomínio. A autonomia privada é clara, mas a 
convenção de condomínio deverá conter obrigatoriamente o que está previsto nos incisos do artigo 1.538-G 
do CC. 

Logicamente, nada impede que outras disciplinas constem na respetiva convenção. 

Art. 1.358-H.  O instrumento de instituição da multipropriedade ou a convenção de condomínio em 
multipropriedade poderá estabelecer o limite máximo de frações de tempo no mesmo imóvel que poderão ser 
detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Parágrafo único. Em caso de instituição da multipropriedade para posterior venda das frações de tempo a 
terceiros, o atendimento a eventual limite de frações de tempo por titular estabelecido no instrumento de 
instituição será obrigatório somente após a venda das frações. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Vejam, a lei nos impõe um período mínimo, de outro lado, o máximo poderá ser estabelecido. 

No caso do parágrafo único, ou uma pessoa adquire um imóvel sozinha e institui a multipropriedade em que 
ela é dona de todas as frações de tempo e vai dizer qual o mínimo e o máximo neste ato de instituição de 
tempo e vai alienando essas frações de tempo. 

Pergunta-se: atualmente, quem é que vai querer isso? Na verdade, com as novas tecnologias, a 
multipropriedade já não faz muito sentido. De outro lado, todavia, há esperança que a rede hoteleira irá 
fazer uso, para tentar potencializar e movimentar suas atividades. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Multipropriedade: Direitos e Obrigações dos Multiproprietários 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

   Resumo 

Iremos trabalhar os direitos e deveres dos multiproprietários. 

Começando com os direitos, que estão, de forma exemplificativa, elencados no art. 1.358-I do CC. Pois nada 
impede que a convenção estabeleça outros direitos. 

Art. 1.358-I.  São direitos do multiproprietário, além daqueles previstos no instrumento de instituição e na 
convenção de condomínio em multipropriedade: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

I - usar e gozar, durante o período correspondente à sua fração de tempo, do imóvel e de suas instalações, 
equipamentos e mobiliário; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

II - ceder a fração de tempo em locação ou comodato; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

III - alienar a fração de tempo, por ato entre vivos ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, ou 
onerá-la, devendo a alienação e a qualificação do sucessor, ou a oneração, ser informadas ao administrador; 
(Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

IV - participar e votar, pessoalmente ou por intermédio de representante ou procurador, desde que esteja quite 
com as obrigações condominiais, em: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

a) assembleia geral do condomínio em multipropriedade, e o voto do multiproprietário corresponderá à quota 
de sua fração de tempo no imóvel; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

b) assembleia geral do condomínio edilício, quando for o caso, e o voto do multiproprietário corresponderá à 
quota de sua fração de tempo em relação à quota de poder político atribuído à unidade autônoma na 
respectiva convenção de condomínio edilício. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

O inciso I trata da fração de tempo, na qual o multipriprietário é proprietário exclusivo, sem imitação. 

O inciso II é lógico, nem precisaria estar arrolado na lei. 

O inciso III trata da alienação, a título oneroso ou gratuito. Veja, pode-se vender, doar, testar, dar em 
garantia real (“onerar”). 

O inciso IV reflete que se trata de um condomínio, lógico, tem assembleia geral, votação, etc, pelo que 
inclusive se aplica disposições do condomínio de forma subsidiária.  

Ressalte-se que o voto corresponderá a proporção de tempo que o multiproprietário possui, bem como de 
que o direito de votar também abrange a assembleia do condomínio edilício. 

No que tange às obrigações do multiproprietário, vide o art. 1.358-J do CC: 

Art. 1.358-J.  São obrigações do multiproprietário, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na 
convenção de condomínio em multipropriedade: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 
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I - pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso, do condomínio 
edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo, total ou parcial, do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas 
instalações, equipamentos e mobiliário; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

 

II - responder por danos causados ao imóvel, às instalações, aos equipamentos e ao mobiliário por si, por 
qualquer de seus acompanhantes, convidados ou prepostos ou por pessoas por ele autorizadas; (Incluído pela 
Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

III - comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, avarias e vícios no imóvel dos quais tiver ciência 
durante a utilização; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

IV - não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as instalações do imóvel; (Incluído pela 
Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

V - manter o imóvel em estado de conservação e limpeza condizente com os fins a que se destina e com a 
natureza da respectiva construção; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

VI - usar o imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, conforme seu destino e natureza; 
(Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

VII - usar o imóvel exclusivamente durante o período correspondente à sua fração de tempo; (Incluído pela Lei 
nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

VIII - desocupar o imóvel, impreterivelmente, até o dia e hora fixados no instrumento de instituição ou na 
convenção de condomínio em multipropriedade, sob pena de multa diária, conforme convencionado no 
instrumento pertinente; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

IX - permitir a realização de obras ou reparos urgentes. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Inicialmente, registre-se que também se trata de rola exemplificativo, pois a convenção pode prever outras 
coisas mais. 

O inciso I trata do pagamento, destacando que são distintas a contribuição do condomínio edilício e do 
condomínio em multipropriedade, mas ambas deverão ser pagas na forma das respectivas proporções. 

O inciso II é bem lógico, qualquer perda ou deterioração, deverá o multiproprietário que der causa, se 
responsabilizar por esse ato. 

O inciso III trata do dever de informar, destaques-e que não se usa a expressão “síndico” e sim o termo 
“administrador”. 

O inciso IV diz respeito a não alteração das questões físicas, sendo vedado fazer obras. 

Os incisos V e VI são bem lógicos, sendo desnecessários. 

O inciso VII trata da possibilidade do multiproprietário ajuizar ação de reintegração de posse contra outro 
multiproprietário que excedeu o seu tempo de permanência no bem. 

O VIII estabelece inclusive a imposição de multa diária para aquele que exceder o tempo de permanência no 
bem, conforme valor convencionado. 

O IX também é lógico, sem maiores problemas. 

§ 1º  Conforme previsão que deverá constar da respectiva convenção de condomínio em multipropriedade, o 
multiproprietário estará sujeito a: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 
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I - multa, no caso de descumprimento de qualquer de seus deveres; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) 
(Vigência) 

II - multa progressiva e perda temporária do direito de utilização do imóvel no período correspondente à sua 
fração de tempo, no caso de descumprimento reiterado de deveres. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) 
(Vigência) 

Destaque especial para a possibilidade de “perda temporária do direito de utilização do imóvel”, isso é muito 
bom pois se aplica na hipótese do multiproprietário antissocial, para o qual será aplicada essa sanção após as 
sanções de multa não tiverem surtido o efeito. 

Será necessário, todavia, que o período de tempo seja especificado na convenção. 

O STJ já deu uma decisão relativa à perda do direito de morar de condômino antissocial em condomínio 
edilício.  

Isso é importante pois, por vezes, o condômino antissocial pode ser uma pessoa abastada economicamente, 
com o que a imposição de multas não surtirá efeitos. 

Essas são às características principais da multipropriedade.  

§ 2º  A responsabilidade pelas despesas referentes a reparos no imóvel, bem como suas instalações, 
equipamentos e mobiliário, será: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

I - de todos os multiproprietários, quando decorrentes do uso normal e do desgaste natural do imóvel; (Incluído 
pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

II - exclusivamente do multiproprietário responsável pelo uso anormal, sem prejuízo de multa, quando 
decorrentes de uso anormal do imóvel. 

Ora, se eu quebrei a rede hidráulica, terei de consertar. Todavia, se a quebra é oriunda de um desgaste 
normal, problema de todos. Essa é a lógica, que sempre levará em conta o período de tempo de cada titular, 
para fixar, proporcionalmente, o valor de cada um. 

Art. 1.358-K.  Para os efeitos do disposto nesta Seção, são equiparados aos multiproprietários os promitentes 
compradores e os cessionários de direitos relativos a cada fração de tempo. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 
2018) (Vigência) 

Foi bem o legislador, os promitentes compradores já responderão, independentemente de terem ou não se 
imitido na posse do bem. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Multipropriedade: Transferência da Multipropriedade 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

   Resumo 

Iremos tratar sobre as formas de transferência da multipropriedade. A lei fez questão de incluir um capítulo 
específico sobre referido tema, mas é algo que poderia até ser deduzido do fato da multipropriedade instituir 
um condomínio sobre frações de tempo. 

Art. 1.358-L.  A transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-
se-ão na forma da lei civil e não dependerão da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. 
(Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Claro, como a pessoa é proprietária única e exclusiva daquela fração de tempo, poderá usar, doar, vender, 
dar em testamento, etc. É um direito que possui como proprietária que é. 

De outro lado, há discussão se deveria haver preferência ou não aos demais multiproprietários ou não. O 
parágrafo 1º resolve a polêmica: 

§ 1º  Não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento 
de instituição ou na convenção do condomínio em multipropriedade em favor dos demais multiproprietários ou 
do instituidor do condomínio em multipropriedade. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Portanto, a regra é que não há direito de preferência, isso privilegia a autonomia do multiproprietário. Salvo, 
a existência cláusula específica no ato de instituição ou convenção. 

§ 2º  O adquirente será solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações de que trata o § 5º do art. 
1.358-J deste Código caso não obtenha a declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo no 
momento de sua aquisição. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

O §5º do art. 1.358-J foi vetado. Inicialmente, se referia a questões tributárias e tinha instituído o regime de 
solidariedade. 

Todavia, como a solidariedade não se presume, perdeu-se um pouco o sentido. 

Após, a seção V trata da administração. Alerta para especial atenção ao art. 1.358-M do CC: 

Art. 1.358-M.  A administração do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário será de 
responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em 
multipropriedade, ou, na falta de indicação, de pessoa escolhida em assembleia geral dos condôminos. 
(Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

É como se fosse um condomínio mesmo, todavia o síndico foi chamado pela lei de “administrador”. De tal 
sorte que podemos fazer um paralelo com as atribuições do síndico do condomínio edilício. 

Art. 1.358-N.  O instrumento de instituição poderá prever fração de tempo destinada à realização, no imóvel e 
em suas instalações, em seus equipamentos e em seu mobiliário, de reparos indispensáveis ao exercício normal 
do direito de multipropriedade. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

§ 1º A fração de tempo de que trata o caput deste artigo poderá ser atribuída: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 
2018) (Vigência) 
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I - ao instituidor da multipropriedade; ou (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

II - aos multiproprietários, proporcionalmente às respectivas frações. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) 
(Vigência) 

§ 2º Em caso de emergência, os reparos de que trata o caput deste artigo poderão ser feitos durante o período 
correspondente à fração de tempo de um dos multiproprietários. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) 
(Vigência) 

Por exemplo, poderia se instituir que nos últimos 10 dias do ano não haveria multiproprietário, pois esse 
período seria destinado a reformas, sendo lógico que o administrador (o síndico) é que faria essa 
organização. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Multipropriedade: Condomínios Edilícios 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

   Resumo 

O objetivo dessa aula é fazer um paralelo da multipropriedade aplicada aos condomínios edilícios. 

O legislador estabeleceu um rol de incisos e artigos que busca estabelecer parâmetros para a harmonia 
desses dois sistemas. Serão analisados os caput dos artigos e destacados os pontos mais relevantes. 

Art. 1.358-O.  O condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de 
suas unidades autônomas, mediante: 

I - previsão no instrumento de instituição; ou (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

II - deliberação da maioria absoluta dos condôminos. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Parágrafo único. No caso previsto no inciso I do caput deste artigo, a iniciativa e a responsabilidade para a 
instituição do regime da multipropriedade serão atribuídas às mesmas pessoas e observarão os mesmos 
requisitos indicados nas alíneas a , b e c e no § 1º do art. 31 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964 . 
(Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Esse quórum é muito importante para provas, deverá ser de maioria ABSOLUTA.  

Art. 1.358-P.  Na hipótese do art. 1.358-O, a convenção de condomínio edilício deve prever, além das matérias 
elencadas nos arts. 1.332, 1.334 e, se for o caso, 1.358-G deste Código: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) 
(Vigência) 

I - a identificação das unidades sujeitas ao regime da multipropriedade, no caso de empreendimentos mistos; 
(Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

II - a indicação da duração das frações de tempo de cada unidade autônoma sujeita ao regime da 
multipropriedade; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

III - a forma de rateio, entre os multiproprietários de uma mesma unidade autônoma, das contribuições 
condominiais relativas à unidade, que, salvo se disciplinada de forma diversa no instrumento de instituição ou 
na convenção de condomínio em multipropriedade, será proporcional à fração de tempo de cada 
multiproprietário; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

IV - a especificação das despesas ordinárias, cujo custeio será obrigatório, independentemente do uso e gozo 
do imóvel e das áreas comuns; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

V - os órgãos de administração da multipropriedade; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

VI - a indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com sistema de administração de intercâmbio, 
na forma prevista no § 2º do art. 23 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 , seja do período de fruição 
da fração de tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade e as obrigações da companhia de 
intercâmbio limitam-se ao contido na documentação de sua contratação; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) 
(Vigência) 

VII - a competência para a imposição de sanções e o respectivo procedimento, especialmente nos casos de 
mora no cumprimento das obrigações de custeio e nos casos de descumprimento da obrigação de desocupar o 
imóvel até o dia e hora previstos; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 
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VIII - o quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento 
do respectivo multiproprietário; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

IX - o quórum exigido para a deliberação de alienação, pelo condomínio edilício, da fração de tempo adjudicada 
em virtude do inadimplemento do respectivo multiproprietário. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Portanto, se a convenção do condomínio edilício quiser aprovar a possibilidade do condomínio em 
multipropriedade, não pode deixar de constar essas especificações listadas. 

Art. 1.358-Q.  Na hipótese do art. 1.358-O deste Código, o regimento interno do condomínio edilício deve 
prever: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

I - os direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio edilício; (Incluído pela Lei nº 
13.777, de 2018) (Vigência) 

II - os direitos e obrigações do administrador, inclusive quanto ao acesso ao imóvel para cumprimento do dever 
de manutenção, conservação e limpeza; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

III - as condições e regras para uso das áreas comuns; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

IV - os procedimentos a serem observados para uso e gozo dos imóveis e das instalações, equipamentos e 
mobiliário destinados ao regime da multipropriedade; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

V - o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a 
cada fração de tempo; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

VI - as regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes de unidades autônomas não sujeitas ao 
regime da multipropriedade, quando se tratar de empreendimentos mistos; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 
2018) (Vigência) 

VII - a forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada imóvel, para 
reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário, sem prejuízo do fundo de reserva do 
condomínio edilício; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

VIII - a possibilidade de realização de assembleias não presenciais, inclusive por meio eletrônico; (Incluído pela 
Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

IX - os mecanismos de participação e representação dos titulares; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) 
(Vigência) 

X - o funcionamento do sistema de reserva, os meios de confirmação e os requisitos a serem cumpridos pelo 
multiproprietário quando não exercer diretamente sua faculdade de uso; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) 
(Vigência) 

XI - a descrição dos serviços adicionais, se existentes, e as regras para seu uso e custeio. (Incluído pela Lei nº 
13.777, de 2018) (Vigência) 

Parágrafo único. O regimento interno poderá ser instituído por escritura pública ou por instrumento particular. 
(Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Esse artigo estabelece aquilo que deve constar no regimento interno, não é necessário que seja feita uma 
análise aprofundada, bastando uma leitura do artigo e seus incisos. 

Art. 1.358-R.  O condomínio edilício em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade em parte ou na 
totalidade de suas unidades autônomas terá necessariamente um administrador profissional. (Incluído pela Lei 
nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

§ 1º  O prazo de duração do contrato de administração será livremente convencionado. (Incluído pela Lei nº 
13.777, de 2018) (Vigência) 
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§ 2º  O administrador do condomínio referido no caput deste artigo será também o administrador de todos os 
condomínios em multipropriedade de suas unidades autônomas. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) 
(Vigência) 

§ 3º  O administrador será mandatário legal de todos os multiproprietários, exclusivamente para a realização 
dos atos de gestão ordinária da multipropriedade, incluindo manutenção, conservação e limpeza do imóvel e de 
suas instalações, equipamentos e mobiliário. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

§ 4º  O administrador poderá modificar o regimento interno quanto aos aspectos estritamente operacionais da 
gestão da multipropriedade no condomínio edilício. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

§ 5º  O administrador pode ser ou não um prestador de serviços de hospedagem. (Incluído pela Lei nº 13.777, 
de 2018) (Vigência) 

Destaque-se que se existir a instituição de uma multipropriedade, necessariamente, deverá existir uma 
administração profissional (síndico profissional). 

Art. 1.358-S.  Na hipótese de inadimplemento, por parte do multiproprietário, da obrigação de custeio das 
despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da lei processual civil, a adjudicação ao condomínio 
edilício da fração de tempo correspondente. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Muito interessante. Perceba, se um dos multiproprietários estiver inadimplente, o condomínio edilício pode 
adjudicar essa multipropriedade. 

Isso reforça a tese de que o condomínio edilício é pessoa jurídica. Ora, se o condomínio pode adjudicar, é 
porque ele tem personalidade jurídica própria.  

Ademais, é uma forma de garantir o inadimplemento. 

Parágrafo único.  Na hipótese de o imóvel objeto da multipropriedade ser parte integrante de empreendimento 
em que haja sistema de locação das frações de tempo no qual os titulares possam ou sejam obrigados a locar 
suas frações de tempo exclusivamente por meio de uma administração única, repartindo entre si as receitas 
das locações independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma, poderá a convenção do 
condomínio edilício regrar que em caso de inadimplência: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

I - o inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até a integral quitação da dívida; (Incluído pela Lei nº 
13.777, de 2018) (Vigência) 

É uma hipótese de perda temporária do direito de utilizar o bem. O Condomínio edilício poderá exigir isso. 

II - a fração de tempo do inadimplente passe a integrar o pool da administradora; (Incluído pela Lei nº 13.777, 
de 2018) (Vigência) 

III - a administradora do sistema de locação fique automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta 
e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para 
amortizar suas dívidas condominiais, seja do condomínio edilício, seja do condomínio em multipropriedade, até 
sua integral quitação, devendo eventual saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário. (Incluído pela 
Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Muito interessante, pois fala de um pool, vale dizer, uma administração dos períodos de tempo de cada 
multiproprietário. Isso lembra muito a anticrese. 

Art. 1.358-T.  O multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito de 
multipropriedade em favor do condomínio edilício. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

O legislador usa a expressão “renúncia translativa”, mas, em verdade, trata-se de uma cessão de direitos 
hereditários que será feita em favor do condomínio edilício. 
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Parágrafo único. A renúncia de que trata o caput deste artigo só é admitida se o multiproprietário estiver em 
dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e, se houver, com o foro ou a taxa de 
ocupação. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Esse é logíco, pois, do contrário, estaria transferindo todas as suas dívidas para o condomínio edilício.  

Art. 1.358-U.  As convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de loteamentos e os instrumentos de 
venda dos lotes em loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos 
respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada no mínimo pela maioria absoluta dos 
condôminos. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) 

Pensem, por exemplo, uma incorporação imobiliária. Será possível, já no registro, impedir a constituição de 
uma multipropriedade. 

Percebam que a análise em todas as aulas foi feita de forma dogmática. É um regime novo e não temos no 
Brasil casos de conflitos envolvendo a multipropriedade. Imagina-se que que no futuro, quando a aula for 
regravada, por exemplo, existam maiores controvérsias da matéria já solucionadas pela jurisprudência. A 
doutrina tenta pinçar alguns desafios e possíveis controvérsias, mas por hoje, é necessário conhecer a 
estrutura. 

 


