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Encontro 01 

 1. Direitos reais sobre coisas alheias  

 O direito real sobre coisa alheia significa que o proprietário sofre 
restrição ou perde alguns dos atributos relativos ao domínio. O direito real sobre coisa 
alheia causa uma redução das faculdades ou poderes normalmente conferidos ao 
proprietário.  

O domínio é o direito real mais completo; seu titular detém o jus utendi, 
o jus fruendi e o jus abutendi ou disponendi, podendo reivindicar o bem de quem quer 
que injustamente o possua. Disto decorre exatamente a possibilidade que ele faça com 
que alguns dos seus poderes passem a pertencer ao patrimônio de outrem, que terá, 
então, direito real sobre coisa alheia. Dentro dessa ideia o usufruto é direito real sobre 
coisa alheia, porque o usufrutuário usa o bem pessoalmente e recebe seus frutos.  

Assim, passa o titular do direito a sofrer uma restrição temporária em 
seus poderes, pois terceiro irá gozar e usar da coisa que lhe pertence, sem, contudo, a 
priori dela poder dispor. 

Os direitos reais sobre coisa alheia ou jus in re aliena são limitados por 
lei e só podem existir em função de norma jurídica em razão de ser um rol numerus 
clausus isto é, descrito pela lei. Estes são divididos em três espécies:  

 

  

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).


