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Os ebooks interativos da Kultivi são uma boa 
ferramenta para aprofundar seus estudos com 
comodidade e garantia de conteúdo gratuito  
de qualidade.
Nos preocupamos em separar os melhores
materiais para complementar o assunto
tratado no ebook e, por isso,  você terá
indicação de artigos, vídeos, cursos e livros.
Bastará clicar na área indicada para ter acesso.

Aproveite para estudar gratuitamente com os 
cursos online da Kultivi.
Basta acessar  www.kultivi.com  e se cadastrar.

Compartilhe o ebook com seus amigos e
#boraestudar :)

a kultivi direitos de uso

tempo de leitura

facilitando

10 min

indicações de livros

A Kultivi é um projeto que produz conteúdo
educacional gratuito com rigoroso controle de 

qualidade nas mais variadas áreas.

Todas as aulas, dicas, reportagens, entrevistas, 

materiais de apoio, etc, postados na Kultivi são 

100% gratuitos e não há qualquer surpresa para o 

usuário durante o período de uso.

Material para distribuição gratuita.

É expressamente proibida sua comercialização. 

Nenhuma parte desta publicação poderá ser

reproduzida integral ou parcialmente por qualquer 

meio ou forma sem a prévia autorização da Kultivi. 
A violação dos direitos autorais é crime, de acordo 

com o previsto no Código Penal e na Lei 9.610/98.

Direitos Reais: Propriedade | Direito Civil

http://www.kultivi.com
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De acordo com o Código Civil, artigo 1.225, são direitos reais: 

A propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do 
promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso 
especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e a laje.

Neste ebook, iremos adentrar ao universo da propriedade, tema de suma relevância em 
provas de Concurso Público e também Exames da Ordem dos Advogados do Brasil.

para aproveitar melhor o conteúdo desse ebook, se
inscreva no curso 100% gratuito para Concursos da Kultivi :)

Quais são os direitos reais ?

https://kultivi.com/login/cadastro/
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conceito
“No grande universo do Direito das Coisas, propriedade pode ser definida como a situação 
jurídica consistente em uma relação dinâmica e complexa entre uma pessoa, o dono, e a 
coletividade, em virtude da qual são assegurados àqueles os direitos exclusivos de usar, 
fruir, dispor e reivindicar um bem, respeitados os direitos da coletividade” (César Fiuza).

direitos do dono
a) usar: desde que não cause danos aos terceiros, o dono possui a faculdade de colo-
car o bem ao seu serviço.

b) fruir: é o direito de obter as vantagens que o bem proporciona.

c) dispor: é a possibilidade de dar ao bem a destinação que achar conveniente, res-
peitados os limites legais.

d) reivindicar: é o direito de reclamar a coisa de qualquer pessoa que possua in-
justamente.

formas de aquisição da propriedade 
imóvel
Existem formas originárias e derivadas de aquisição da propriedade imóvel. “Nas formas 
originárias, há um contato direto da pessoa com a coisa, sem qualquer intermediação 
pessoal. Nas formas derivadas, há intermediação subjetiva” (Tartuce).

formas originárias
a) acessões: ilhas, aluvião, avulsão, álveo abandonado, plantações e construções

b) usucapião

formas derivadas
a) registro imobiliário

b) sucessão hereditária
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usucapião de bem imóvel
Literalmente, a palavra usucapião significa “tomar pelo uso”. Trata-se de modalidade 
originária de aquisição da propriedade, aplicável em relação aos bens móveis e imóveis. 

Nos ensinamentos de Silvio Venosa “a posse prolongada da coisa pode conduzir à 
aquisição da propriedade, se presentes determinados requisitos estabelecidos em lei. 

Em termos mais concretos, denomina-se usucapião o modo de aquisição da propriedade 
mediante posse suficientemente prolongada sob determinadas condições. (…) A possibil-
idade de a posse continuada gerar propriedade justifica-se pelo sentido social e axiológi-
co das coisas. 

Premia-se aquele que se utiliza utilmente do bem, em detrimento daquele que deixa es-
coar o tempo, sem dele utilizar-se ou não se insurgindo que outro o faça, como se fosse 
dono”.

Para que uma posse gere a usucapião ela deve apresentar as seguintes características:

a) posse com intenção de dono (animus domini)

b) posse mansa e pacífica: é a posse sem manifestação em contrário do propri-
etário. 
Quando existe a contestação da posse pelo proprietário, a qualquer momento, resta 
desconfigurada à mansidão.

c) posse continuada e duradoura: a lei estabelece vários prazos, de acordo com a 
modalidade de usucapião. Em regra a posse deve se dar sem intervalos, sem inter-
rupções. Exceção ocorre no caso do art. 1.243 do Código Civil, que permite a soma 
das posses dos antecessores, desde que também sejam pacíficas e contínuas. Neste 
caso, se a modalidade de usucapião exige justo título e boa-fé, as posses anteriores 
devem possuir também essas características.

d) posse justa: ausência de clandestinidade, violência ou precariedade.

e) posse de boa-fé de com justo título: são pressupostos exigidos no caso de usu-
capião ordinária. Em outras modalidades o requisito é dispensado.
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modalidades de usucapião 
de bem imóvel

ordinária
Nos termos do art. 1.242 do CC adquirirá a propriedade do imóvel aquele que possuir 
contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, pelo período de 10 anos. Este 
prazo cairá para 5 anos quando o imóvel for adquirido onerosamente, com base em 
registro no respectivo cartório (cancelado posteriormente) e, desde que os possuidores 
tiverem estabelecido moradia no imóvel ou realizado investimentos de interesse social 
ou econômico.

Sobre a hipótese de redução do prazo para 5 anos Flávio Tartuce alerta que “a norma 
apresenta um sério problema. Isso porque traz um requisito ao lado da posse-trabalho, 
qual seja, a existência de documento hábil que foi registrado e cancelado posterior-
mente, caso de um compromisso de compra e venda. 

Pela literalidade da norma parece que tal requisito é realmente imprescindível. Todavia, 
este autor entende de forma contrária, pois a posse-trabalho é que deve ser tida como 
elemento fundamental para caracterização dessa forma de usucapião ordinária, fazendo 
que o prazo caia pela metade. Em suma, prevalece a função social da posse”.

extraordinária
“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 req-
uerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no 
Cartório no Registro de Imóveis” (art. 1.238 do CC). O parágrafo único do artigo prevê a 
redução do prazo para 10 anos quando o possuidor residir ou trabalhar no imóvel. Esta 
modalidade difere da ordinária por não exigir prova da boa-fé e do justo título.
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especial rural (constitucional)

“Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 
cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a 
cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela 
sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade” (Art. 191 da CF e 1.239 do CC). Nota-se que 
para a usucapião ocorrer em 5 anos a área rural não pode ser superior a 50 hectares, o 
imóvel deve ser utilizado para o trabalho do possuidor ou sua família e o possuidor não 
pode ser proprietário de outro imóvel.  Aqui, não há que se falar em justo título e boa fé.

especial urbana (constitucional)
“Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, ad-
quirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural” 
(art. 183 da CF e 1.240 do CC). Aqui, destacam-se os seguintes requisitos:

a) Área urbana com no máximo 250 m²

b) 5 anos de posse mansa e pacífica

c) Imóvel usado para moradia do possuidor ou da sua família

d) O possuidor não pode ser proprietário de outro imóvel

especial urbana coletiva (estatuto da Cidade)
“As áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta 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” (art. 10 da Lei 10.257/2001). Requisitos:

a) Área urbana com no mínimo 250 m²

b) 5 anos de posse mansa e pacífica

c) Utilização do imóvel para moradia de família de baixa renda

d) Impossibilidade de identificação da área de cada possuidor

e) O possuidor não pode ser proprietário de outro imóvel
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formas de aquisição da 
propriedade móvel
A propriedade móvel poderá ser adquirida através de formas originárias ou derivadas. 

originárias
a) ocupação 

b) achado de tesouro 

c) usucapião

derivadas
a) especificação

b) confusão

c) comissão 

d) adjunção

e) tradição

f) sucessão

usucapião de bens móveis

ordinária
“Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três 
anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade” (art. 1.260 do CC).

extraordinária
“Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independ-
entemente de título ou boa-fé” (art. 1.261 do CC).
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perda da propriedade móvel e imóvel
O art. 1.275 do CC elenca hipóteses de perda da propriedade:

a) alienação

b) renúncia

c) abandono

d) perecimento da coisa

e) desapropriação

função social da propriedade
O art. 186 traz os parâmetros para o atendimento da função social da propriedade 
agrária, o que também serve para a propriedade urbana:

I. aproveitamento e adequado da propriedade

II. proteção do meio ambiente

III. proteção do trabalho

IV. proteção do bem estar

Propriedade produtiva não necessariamente é propriedade que atende a função social.
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acompanhe a kultivi

ajude a manter
a kultivi no ar

objetivos

restrições

pagar profissionais

manter estrutura física

manutenção do servidor

serviços básicos

melhorias de sistema
e tecnologia

nenhum valor será
revertido em lucro

Você pode nos ajudar a manter o projeto no
ar e contribuir para a transformação na vida 
das pessoas através do ensino. Todos os
valores arrecadados serão destinados a
manutenção e melhoria do projeto. Nada será 
revertido como lucro. Para mais informações, 
clique no botão abaixo.

Não deixe de nos seguir nas redes sociais. 
Postamos diversos conteúdos exclusivos, 
além de avisar sobre novos cursos e
ferramentas de estudos.
Compartilhe o projeto com pessoas que
tenham interesse em ensino gratuito e de 
qualidade. Isso colabora para existência
do projeto :)

https://apoia.se/ensino-gratuito-kultivi
https://www.youtube.com/kultivi?sub_confirmation=1&utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=inscrever
https://www.instagram.com/kultiviedu/
https://www.facebook.com/kultivieduk/
https://twitter.com/kultivieduk
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Nessa seção do ebook você terá acesso aos melhores materiais indicados por nossos
professores e profissionais.
Ao adquirir materiais pagos através dos links indicados pela Kultivi, uma parte pequena do
valor investido é revertido para o projeto (através de programas de afiliados) e, dessa forma, 
você nos ajudará a realizar a manutenção dos servidores, da estrutura física e dos
profissionais que participam do projeto :)

indicações

Curso de Direito Civil

material pago material pago material pago

Manual de Direito Civil Recursos no Processo 
Penal - Teoria e Prática

Para acessar a página dos materiais indicados, basta clicar na imagem.

https://goo.gl/eRC5jN
https://goo.gl/q1adgf
https://goo.gl/J3d1yg
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cupom #BORAESTUDAR20

Em parceria com a Kultivi, a Editora Aprovare disponibiliza 
20% de desconto em qualquer compra no site. Basta clicar 
no botão abaixo e utilizar o código “BORAESTUDAR20”
(em maiúsculo, sem aspas). 
Essa parceria visa contribuir para sua aprovação em
concursos, complementando seus estudos com materiais 
escritos, além de colaborar para a manutenção da estrutura 
da Kultivi a fim de continuar disponibilizando ensino gratuito 
e de qualidade :)

editora
aprovare

parceria +kultivi

http://www.editoraaprovare.com.br/produto/direito-processual-penal/
http://www.editoraaprovare.com.br/categoria-produto/policia-federal-delegado/
http://www.editoraaprovare.com.br/produto/direito-penal/
http://www.editoraaprovare.com.br/produto/direito-processual-civil/
http://www.editoraaprovare.com.br/produto/direito-civil/
http://www.editoraaprovare.com.br/
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cursos e
certificações
gratuitas
A Kultivi disponibiliza diversos conteúdos de ensino para quatro diferentes áreas. Além disso, 
todos os cursos da Kultivi contam com certificação gratuita.  O estudante pode realizar
download e/ou impressão do documento ao final do curso. Simples assim :)

Para saber tudo sobre a certificação gratuita
da Kultivi, clique no botão abaixo 

http://kultivi.com/portal/categoria/concursos
http://kultivi.com/portal/categoria/oab
http://kultivi.com/portal/categoria/enem
http://kultivi.com/portal/categoria/idiomas
http://kultivi.com/certificados-gratuitos
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O gesto simples de compartilhar conteúdo faz com que mais
pessoas tenham acesso ao ensino gratuito e de qualidade e nos 

ajuda a divulgar o projeto :)

compartilhe
ensino gratuito

produção por
Andressa Almeida
Thomas Freitas
Ricardo Henrique

conteúdo
design
revisão



ensino gratuito de qualidade

www.kultivi.com

http://www.kultivi.com

	Button 95: 
	Button 182: 
	Button 42: 
	Button 46: 
	Button 45: 
	Button 44: 
	Button 43: 
	Button 17: 
	Button 97: 
	Button 98: 
	Button 99: 
	http://kultivi: 
	com/portal/categoria/idiomas: Off

	Button 101: 
	Button 76: 


