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ENCONTRO 03 
 

2.3 DAS SERVIDÕES 
 
2.3.1. Conceito 
- Tratam-se de restrições ao uso e gozo de um prédio 
- O benefício proporcionado é a outro prédio ou pessoa?  
- Requisitos  
 > proporciona utilidade ao prédio dominante em desfavor do serviente  

> declaração expressa ou testamento 
> registro no CRI 

- É distinto da passagem forçada?  
 
2.3.2. Finalidade 
- Proporcionar uma valorização ao prédio dominante  
- Conceder maior utilidade e comodismo ao prédio dominante, em detrimento do 
serviente  
- Adere a coisa ou ao dono?  
 
2.3.3. Princípios fundamentais 
- Relação entre vizinhos: apenas é possível a servidão entre prédios vizinhos?  
- Posso sobre meu prédio constituir uma servidão?   
- Pode a servidão ser constituída em favor da pessoa?  
- Uma vez constituída a servidão sobre um dado prédio, esta poderá ser ampliada para o 
prédio seguinte:  
- É inalienável e impenhorável  
- A servidão, é passível de existir por presunção?  
 
2.3.4. Natureza jurídica 
- Trata-se de direito real sobre coisa alheia de gozo e fruição 
- É acessória, pois se liga ao principal, que é o direito de propriedade, perseguindo este 
nas mãos de quem o detenha  
- É perpétua: sua duração indefinida, à medida que os prédios existirem 
- Indivisível: Se o prédio for dividido, como fica a servidão?  
- Inalienabilidade: necessidade do prédio dominante! 
 
2.3.5 Classificação das servidões  
- Contínua: exercida independentemente de uma ação humana  
- Descontínua: condicionada a ato humano  
- Aparente: se manifesta por obras exteriores, visível e permanente  
- Não aparente: não se revela por obras exteriores  
 > não aparente: sem proteção possessória  
 > aparente e continua: enseja usucapião  

> descontínua: extingue-se pelo não uso 
- Positiva: prédio dominante pratica ato no prédio serviente 
- Negativa: dever se abster de um ato  
- Irregular: limitação em favor de alguém e não de prédio 
 
2.3.6 Modos de constituição 
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- Averbação no CRI  
 
2.3.6.1. Servidão constituída por ato humano 
- Pode a servidão ser constituída por ato inter vivos e causa mortis?  

> Locatário: pode constituir servidão?  
> Por sentença pode-se constituir servidão?  
> Por usucapião?  

- Por destinação do proprietário  
 
2.3.6.2. Servidão constituída por fato humano    
- Qual é sua previsão legal?  
 
2.3.7. Regulamentação das servidões 
 
2.3.7.1. Obras necessárias à sua conservação e uso  
- Quem deve realizar as obras na servidão?  
- Que são as servidões acessórias?  
> Pode-se estabelecer que as obras sejam estabelecidas de modo contrário?  
- Se a obrigação couber ao prédio serviente e estiver registrado no CRI, pode ele se 
liberar dela?  
  
2.3.7.2. Exercício das servidões 
- Não embaraço do exercício da servidão  
 > se embaraço houver, pode se valer da tutela possessória?  
- A servidão constituída a um fim, a este fica restrita?  
 > não pode agravar o encargo 
 > não pode ser ampliada para outro fim  
 > a de maior inclui a de menor ônus 
 > maior largueza, é possível?  
 
2.3.7.3. Remoção da servidão 
- Como pode ser removida a servidão?  
- Binômio: necessidade prédio dominante versus gravame do serviente 
- Por quê da possibilidade de alteração da servidão pelo prédio serviente?  
- Esta alteração pode se dar a qualquer tempo?  
- A alteração deve estar escrita no título constitutivo?  
- Pode ser fixada judicialmente?  
 
2.3.8. Ações que protegem as servidões 
 
2.3.8.1. Ação confessória 
- Qual sua finalidade?  
- Princípios:  
 > invocada apenas pelo dono do prédio dominante   

> é intentada contra o autor da lesão (serviente)  
- Propositura, tem qual fim:  
 > que a servidão lhe pertence de direito 
 > que a servidão está sendo lesada (negada ou contestada).  
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2.3.8.2. Negatória 
- Trata-se de declaração de inexistência da servidão ou de direito à sua ampliação 
 
2.3.8.3. Possessória  
- Esbulho ou turbação pelo prédio serviente  
- Qualquer dos interditos pode ser utilizado? Inclusive contra terceiros?  
 
2.3.8.4. Nunciação de obra nova  
- Previsão legal: art. 934 do CPC/73  
 
2.3.8.5. Usucapião 
- Previsão legal: art. 1.379 do CC/02 
 
2.3.9. Extinção da servidão 
- Quando se dá efetivamente a extinção da servidão  

> Exceção: desapropriação 
 > Hipoteca: consentimento do credor  
- Há direito do serviente pedir a extinção da servidão?  
 


