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ENCONTRO 01 
 
1. Direitos reais sobre coisas alheias  
- Há um direito que protege o uso e gozo de coisa alheia?  
- Como se procede o uso e gozo de coisa alheia?  
- E o proprietário da coisa como fica?  
- Quais são as formas de restrição ao direito de propriedade existentes?  
 
 

 
 
2. DIREITOS REAIS LIMITADOS DE GOZO E FRUIÇÃO    
 
2.1. ENFITEUSE  
 
2.1.1. Histórico   
- Tem aplicação primária no direito romano, dividindo-se em dois momentos:  

> 1º momento  
- arrendamento de terras das cidades, sacerdotes e vestais a particulares  

Direitos Reais
Sobre coisa 

própria

Direito de 
propriedade

Uso ; Gozo; Disposição 

Sobre coisa 
alheia 

Direito de fruição 
(substância)

Enfiteuse: CC/16, arts. 
678 a 694 e CC/02, art. 

2.038

Superfície: CC/02, 
arts. 1.369 a 1377)

Servidão: CC/02, arts. 
1.378 a 1389

Usufruto: CC/02, arts. 
1.390 a 1.411

Uso: CC/02, arts. 
1.412 e 1.413

Habitação: CC/02, 
arts. 1.414 a 1.1416

Direito de garantia 
(valor)

Penhor móvel: CC/02, 
arts. 1.431 a 1.472

Hipoteca imóvel:  
CC/02, arts. 1.473 a 

1.505

Anticrese:  CC/02, 
arts. 1.506 a 1.510 

Alienação fiduciária: 
Lei nº 4.278/65, art. 

66; Dec.-lei nº 911/69; 
CC/02, arts. 1.361 a 

1.368

De adqurir coisa 

Promessa de compra e 
venda irretratável de 

imóveis e promessa de 
cessão (Lei n. 4.308/64 
e CC/02, arts. 1.417 e 

1.418).
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  - temporários a princípio  
  - poderia ocorrer o despejo?  
  - como eram protegidos  
 > 2º momento  
  - atrair cultivadores para as longínquas áreas conquistadas  
  - qual era a vantagem?  
  - na sequência foi a vez dos grandes proprietários e da igreja aderir  
- Qual é a função da enfiteuse?   
- Como se procede?  
- Qual foi sua aplicabilidade no Brasil?  
 
2.1.2. Natureza jurídica  
- O que é natureza jurídica?  
- E a enfiteuse, em qual se enquadra?  
- Qual suas principais características?  
- Enfiteuta pode alienar a coisa?  

 
2.1.3. Conceito   
- Qual seu conceito legal?  
- Contrato de enfiteuse é perpétuo?  
- Mas pode a enfiteuse ser por tempo limitado?  
- Aos envolvidos em dito contrato, qual sua denominação?  
- Caracteres:  

> presença de duas pessoas diferentes: (senhorio direto) e (enfiteuta). 
> direito real imobiliário; só pode recair sobre bens imóveis alheios.  
> não pode ser temporária, sendo essencialmente perpétua.  
> enfiteuta deve pagar renda anual e invariável (foro, canon ou pensão) 
> preferência do senhorio se se pretender transferir a outrem o domínio útil.  
> laudêmio: direito à 2,5% do valor da venda do domínio útil, se outro valor não 

foi estabelecido. Igual direito ao enfiteuta.  
> transmissão aos herdeiros 

 
2.1.4. Objeto     
- Sobre qual objeto pode recair a enfiteuse?  
   
2.1.5. Constituição   
- Quais suas formas de constituição?  
 > inter vivos: escritura pública (CC, 108 e Lei nº. 7.104/83)  

> causa mortis, quando pode ocorrer?  
 
2.1.6. Extinção  
- Quais as hipóteses de extinção?  
  
2.1.7. Situação atual da enfiteuse  
- Consta do rol do art. 1.225 do CC/02?  
- Portanto, é aplicável nos dias atuais?  
- Por qual razão o CC/02 dedicou este tratamento?  
 
  


