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3. Da propriedade 
 
3.1. Direitos reais  
- Direito de propriedade, tem previsão legal?  
 

 
 
- Os direitos reais, tal como concebidos no art. 1.225 do CC/02, é um rol taxativo?  
 
- Classificação dos direitos reais:  
 

 

Art. 5º, inc. XXII

•Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXII - é garantido o direito de
propriedade;

Art. 1.225, inc. I

•Art. 1.225. São direitos reais: I - a propriedade;

Direitos Reais

Sobre coisa própria

Direito de propriedade

Uso 

Gozo 

Disposição 

Sobre coisa alheia 

Direito de fruição 
(substância)

Servidão: uso limitado 

Uso: uso

Habitação: uso restrito

Usufruto: uso e gozo

Renda real: gozo

Enfiteuse: uso, gozo e disposição 
com restrição 

Direito de garantia 
(valor)

Penhor móvel: posse do credor

Hipoteca imóvel:  posse do 
devedor 

Anticrese:  gozo (garantia de 
aluguéis) 

Alienação fiduciária: móvel e 
posse com o devedor 

De adqurir 
coisa 

Promessa 
de compra 

e venda 
irretratável 
de imóveis 
e promessa 
de cessão 

(Lei n. 
4.308/64 e 
CC, 1.225).
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- Direito de propriedade é o direito real por excelência e ao seu redor gravitam todos os demais 
direitos reais  

 
 
3.2. Propriedade  
 
3.2.1. História do direito de propriedade 
- Inicio: propriedade tinha feição comunitária, como são as tribos  
- Em Roma, conheceu-se apenas a propriedade quiritária, relegada ao cidadão romano  
- Na idade média, cunhou-se o termo nulle terre sans seigneur. A propriedade é sinônimo de poder! 
- É com a Revolução Francesa, que o clero e a nobreza renunciam a seus privilégios 

Direito de 
propriedade

Direito de 
fruição

Direito de 
garantia

De adquirir 
coisa 
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- Atualmente: depende do regime político  
 
3.2.2. Fundamento jurídico do direito à propriedade  
Qual é o fundamento jurídico do direito de propriedade?  
- Teoria da ocupação, de Grocio: basta ocupar  
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- Teoria da lei, de Hobbes: a lei assim a criou  
- Teoria da especificação, dos economistas: decorre da transformação da coisa  
- Teoria da natureza humana: A propriedade é inerente ao ser humano  
 
3.2.3. Conceito de propriedade 
- Conceito legal está contido no art. 1.228 do CC/02 

>gozar/usar: tirar todos os serviços que ela pode prestar, sem que haja modificação 
>fruir: percepção dos frutos e na utilização dos produtos da coisa.  
>dispor: dispor é alienar ou gravar a coisa  
>reivindicar: obter o bem de quem injustamente o detenha  

 
3.2.4. Função social da propriedade  
- Onde está sua previsão legal?  
- Em suma, o que significa função social da propriedade?  
 
  


