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Leitura 
Imprescíndivel Código Civil, art. 

1.225 a 1.510 

Direitos Reais 
Conceito 
 

Direito Real é o poder, direto e imediato, do titular sobre a coisa, com 

exclusividade e contra todos. 

 

Legislação  
 

 

 

 

 

Direitos Reais (CC, art. 1.225)  
  

I - a propriedade 

II - a superfície 

III - as servidões 

IV - o usufruto 

V - o uso 

VI - a habitação 

VII - o direito do promitente comprador do imóvel 

VIII - o penhor 

IX - a hipoteca 

X - a anticrese 

XI - a concessão de uso especial para fins de moradia 

XII - a concessão de direito real de uso 

  

Características dos Direitos Reais  
  

 Absolutismo: Os direitos reais são oponíveis contra todos (erga omnes). 

 Sequela: Pode-se buscar a coisa em si, sem necessidade de uma ação para discutir 

qualquer fato. 

 Tipicidade: Só existem direitos reais previstos em lei.  

 Preferência: Há uma ordem prioritária em favor do credor com direito real sobre o valor 

da coisa dada em garantia. 
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Propriedade Imóvel 

Usucapião 

Registro 

Acessão 

Ilhas 

Aluvião 

Avulsão 

Álveo Abandonado 

Construções e 
Plantações 

Propriedade Móvel 

Usucapião 

Ocupação 

Achado do Tesouro 

Tradição 

Especificação 

Confusão, Comissão 
e Adjunção 

Propriedade  
  

 

 

O § 1º, do art. 1.228, do Código Civil preceitua que o direito de propriedade deve 

ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de 

modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei 

especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 

histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

 

Aquisição da Propriedade Imóvel e da Aquisição da Propriedade 

Móvel 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.228, CC – 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. 
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A aquisição de propriedade mais cobrada no Exame de Ordem é a Aquisição 

da Propriedade Imóvel. Vejamos: 

 

 

Usucapião (CC, arts. 1.238 a 1.244) 
 

 

 

 

 

Registro (CC, arts. 1.245 a 1.247) 

 

 

 

 

Acessão (CC, arts. 1.248 a 1.259) 

 
A acessão é o modo originário de aquisição da propriedade, pelo qual fica pertencendo ao 

proprietário tudo quanto se une ou se incorpora ao seu bem. As modalidades de acessão 

mais cobradas no Exame de Ordem são as ilhas, a aluvião e a avulsão. Vejamos: 

 

 Ilhas: O Código Civil em seu art. 1.249 dispõe que 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. 

Art. 1.238, CC – 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. 

 

Art. 1.245, CC – Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro 

do título translativo no Registro de Imóveis. 
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Direito de 
Vizinhança 

Uso anormal 
da Propriedade 

Árvores 
Limítrofes 

Passagem 
Forçada 

Passagem de 
tubos e cabos 

Águas 
Limites e 
Direito de 
Tapagem 

Direito de 
Construir 

 Aluvião: O Código Civil em seu art. 1.250 preceitua que 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. 

 

 Avulsão: O Código Civil em seu art. 1.251 afiança, que, 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. 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB:  

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIII Exame/2014 

Jeremias e Antônio moram cada um em uma margem do rio Tatuapé. Com o passar do tempo, 

as chuvas, as estiagens e a erosão do rio alteraram a área da propriedade de cada um. Dessa 

forma, Jeremias começou a se questionar sobre o tamanho atual de sua propriedade (se 

houve aquisição/diminuição), o que deixou Antônio enfurecido, pois nada havia feito para 

prejudicar Jeremias. Ao mesmo tempo, Antônio também começou a notar diferenças em seu 

terreno na margem do rio. Ambos questionam se não deveriam receber alguma indenização 

do outro. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. 

a) Trata-se de aquisição por aluvião, uma vez que corresponde a acréscimos trazidos pelo rio 

de forma sucessiva e imperceptível, não gerando indenização a ninguém. 

b) Se for formada uma ilha no meio do rio Tatuapé, pertencerá ao proprietário do terreno de 

onde aquela porção de terra se deslocou. 

c) Trata-se de aquisição por avulsão e cada proprietário adquirirá a terra trazida pelo rio 

mediante indenização do outro ou, se ninguém tiver reclamado, após o período de um ano. 

d) Se o rio Tatuapé secar, adquirirá a propriedade da terra aquele que primeiro a tornar 

produtiva de alguma maneira, seja como moradia ou como área de trabalho. 

Gabarito: A 
 

Direito de Vizinhança (CC, arts. 1.277 a 1.313) 

 
Há sete manifestações do direito de vizinhança. É imprescindível que o candidato leia todos 

os artigos. 
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Condomínio Geral (CC, arts. 1.314 a 1.358) 

 
Condomínio é o direito de propriedade de mais de uma pessoa sobre a mesma coisa, cabendo 

a cada uma delas a totalidade dos poderes inerentes ao domínio, sendo que o exercício 

desses poderes é limitado pelos direitos dos demais. Para responder as questões da OAB é 

fundamental que o candidato leia todos os artigos referentes a matéria (CC, art. 1.314 a 

1.358).  

 

Como foi cobrado no Exame da OAB:  
FGV - OAB UNI NAC/OAB/V Exame/2011  
 

Durante assembleia realizada em condomínio edilício residencial, que conta com um 

apartamento por andar, Giovana, nova proprietária do apartamento situado no andar térreo, 

solicitou explicações sobre a cobrança condominial, por ter verificado que o valor dela 

cobrado era superior àquele exigido dos demais condôminos. O síndico prontamente 

esclareceu que a cobrança a ela dirigida é realmente superior à cobrança das demais 

unidades, tendo em vista que o apartamento de Giovana tem acesso exclusivo, por meio de 

uma porta situada em sua área de serviço, a um pequeno pátio localizado nos fundos do 

condomínio, conforme consta nas configurações originais do edifício devidamente 

registradas. Desse modo, segundo afirmado pelo síndico, podendo Giovana usar o pátio com 

exclusividade, apesar de constituir área comum do condomínio, caberia a ela arcar com as 

respectivas despesas de manutenção. Em relação à situação apresentada, assinale a 

alternativa correta. 

a) Não poderão ser cobradas de Giovana as despesas relativas à manutenção do pátio, tendo 

em vista que este consiste em área comum do condomínio, e a porta de acesso exclusivo não 

fora instalada por iniciativa da referida condômina. 

b) Poderão ser cobradas de Giovana as despesas relativas à manutenção do pátio, tendo em 

vista que ela dispõe de seu uso exclusivo, independentemente da frequência com que seja 

efetivamente exercido. 

c) Somente poderão ser cobradas de Giovana as despesas relativas à manutenção do pátio 

caso seja demonstrado que o uso por ela exercido impõe deterioração excessiva do local. 

d) Poderá ser cobrada de Giovana metade das despesas relativas à manutenção do pátio, 

devendo a outra metade ser repartida entre os demais condôminos, tendo em vista que a 

instalação da porta na área de serviço não foi de iniciativa da condômina, tampouco da atual 

administração do condomínio. 

Gabarito: B 
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Superfície (CC, arts. 1.369 a 1.377) 
  

É o direito real pelo qual o proprietário concede a outrem, por tempo determinado, gratuita 

ou onerosamente, a faculdade de construir ou plantar em seu terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como foi cobrado no Exame da OAB:  
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XII Exame/2013  

Alexandre, pai de Bruno, celebrou contrato com Carlos, o qual lhe concedeu o 

direito de superfície para realizar construção de um albergue em seu terreno e 

explorá-lo por 10 anos, mediante o pagamento da quantia de R$100.000,00. 

Passados quatro anos, Alexandre veio a falecer. Diante do negócio jurídico 

celebrado, assinale a afirmativa INCORRETA. 

a) O superficiário pode realizar obra no subsolo, de modo a ampliar sua atividade. 

b) O superficiário responde pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. 

c) O direito de superfície será transferido a Bruno, em razão da morte de Alexandre. 

d) O superficiário terá direito de preferência, caso Carlos decida vender o imóvel. 

Gabarito: A 

Art. 1.369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por 
tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 
Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da 
concessão. 
 
Art. 1.370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa; se onerosa, estipularão as partes se o 
pagamento será feito de uma só vez, ou parceladamente. 

Art. 1.371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. 

Art. 1.372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus 
herdeiros. 
Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente, a nenhum título, qualquer pagamento pela 
transferência. 

Art. 1.373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem 
direito de preferência, em igualdade de condições. 

Art. 1.374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação 
diversa daquela para que foi concedida. 

Art. 1.375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção 
ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. 

Art. 1.376. No caso de extinção do direito de superfície em conseqüência de desapropriação, a indenização 
cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. 

Art. 1.377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este 
Código, no que não for diversamente disciplinado em lei especial. 
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Direitos Reais 
em Garantia 

Penhor 

Hipoteca 

Anticrese 

Usufruto (CC, arts. 1.390 a 1.411) 

 
É o direito real conferido a alguém de retirar temporariamente de 

coisa alheia os frutos e as utilidades que ela produz, sem alterar-lhe a 

substância. Para responder as questões da OAB é fundamental que o 

candidato leia todos os artigos referentes a matéria (CC, art. 1.390 a 

1.411). 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB:  

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVII Exame/2015 

Angélica concede a Otávia, pelo prazo de vinte anos, direito real de usufruto sobre 

imóvel de que é proprietária. O direito real é constituído por meio de escritura pública, que é 

registrada no competente Cartório do Registro de Imóveis. Cinco anos depois da 

constituição do usufruto, Otávia falece, deixando como única herdeira sua filha Patrícia. 

Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta. 

a) Patrícia herda o direito real de usufruto sobre o imóvel. 

b) Patrícia adquire somente o direito de uso sobre o imóvel. 

c) O direito real de usufruto extingue-se com o falecimento de Otávia. 

d) Patrícia deve ingressar em juízo para obter sentença constitutiva do seu direito real de 

usufruto sobre o imóvel. 

Gabarito: C 

 

Direitos Reais em Garantia (CC, arts. 1.419 a 1.510) 
  

 

 

 

 

 

 

A Hipoteca é a modalidade mais incidente no Exame de Ordem. Vejamos. 
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Hipoteca 

 
 A hipoteca é um direito real em garantia que recai sobre os imóveis e seus acessórios, 

o domínio direto, o domínio útil, as estradas de ferro, os navios, as aeronaves, dentre outros. 

A hipoteca abrange as ações e melhoramentos feitos posteriormente no imóvel. 

 A lei considera nula a cláusula que proíbe o proprietário alienar a coisa, mas o 

adquirente terá de suportar a garantia que recai sobre o bem.  

 

 Extingue-se a hipoteca pela extinção da obrigação principal, pelo perecimento da 

coisa, pela resolução da propriedade, pela renúncia do credor, pela remição, pela 

arrematação ou adjudicação, e pela averbação do cancelamento do registro. 

 

#MaterDica: Para responder as questões da OAB é fundamental que o candidato leia todos 

os artigos referentes a hipoteca (CC, art. 1.473 a 1.505). 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB:  
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVI Exame/2015 
 

A Companhia GAMA e o Banco RENDA celebraram entre si contrato de mútuo, por meio do 

qual a companhia recebeu do banco a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 

obrigando-se a restituí-la, acrescida dos juros convencionados, no prazo de três anos, 

contados da entrega do numerário. Em garantia do pagamento do débito, a Companhia 

GAMA constituiu, em favor do Banco RENDA, por meio de escritura pública levada ao 

cartório do registro de imóveis, direito real de hipoteca sobre determinado imóvel de sua 

propriedade. A Companhia GAMA, dois meses depois, celebrou outro contrato de mútuo 

com o Banco BETA, no valor de  R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), obrigando-se a restituir 

a quantia, acrescida dos juros convencionados, no prazo de dois anos, contados da entrega 

do numerário. Em garantia do pagamento do débito, a Companhia GAMA constituiu, em 

favor do Banco BETA, por meio de escritura pública levada ao cartório do registro de 

imóveis, uma segunda hipoteca sobre o mesmo imóvel gravado pela hipoteca do Banco 

RENDA. Chegado o dia do vencimento do mútuo celebrado com o Banco BETA, a Companhia 

GAMA não reembolsou a quantia devida ao banco, muito embora tivesse bens suficientes 

para honrar todas as suas dívidas.  

Nesse caso, é correto afirmar que 

a) o Banco BETA tem direito a promover imediatamente a execução judicial da hipoteca que 

lhe foi conferida. 

b) a hipoteca constituída pela companhia GAMA em favor do Banco BETA é nula, uma vez 

que o bem objeto da garantia já se encontrava gravado por outra hipoteca. 
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c) a hipoteca constituída pela GAMA em favor do Banco BETA é nula, uma vez que tal 

hipoteca garante dívida cujo vencimento é inferior ao da dívida garantida pela primeira 

hipoteca, constituída em favor do Banco RENDA. 

d) o Banco BETA não poderá promover a execução judicial da hipoteca que lhe foi conferida 

antes de vencida a dívida contraída pela Companhia GAMA junto ao Banco RENDA. 

Gabarito: D 

 
 
 
 
 
 
 

Acredite em você! 
"Quem acredita sempre alcança” 

 


