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RESUMO 

A possibilidade de usucapião do domínio útil de bem público objeto de enfiteuse 
vem sendo construída através de entendimentos jurisprudenciais dos tribunais 
superiores. Esse fato apresenta grande importância nos dias atuais, uma vez que 
esse instituto tem por escopo dar oportunidade a alguém de ter para si garantias 
legais sobre certos aspectos do direito de propriedade de bem imóvel do qual já 
vem usufruindo, seja nele constituindo moradia, seja explorando-o 
economicamente, tendo em vista que o bem fora abandonado pelo seu foreiro. O 
presente trabalho adentra nos temas concernentes aos bens, aos bens imóveis e 
públicos, à enfiteuse, à usucapião e, finalmente, à jurisprudência que permite e 
reconhece a viabilidade de usucapir domínio útil de bem público objeto de 
enfiteuse. Considerando a enfiteuse como contrato perpétuo, circunstância sobre 
a qual o enfiteuta poderia se debruçar, a oportunidade de conceder o domínio útil 
de bem público que não estava sendo aproveitado de forma satisfatória, àquele 
que lhe providenciou sentido produtivo, mostra-se completamente consoante a 
ordem jurídica vigente. Isso se dá, pois a ação de usucapião se dará contra o 
particular que já era foreiro, em nada afetando o domínio direto do Poder Público. 

Palavras-chave: Usucapião. Domínio útil. Bem público. Enfiteuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The possibility of acquiring adverse possession (usucapio) of the useful domain of 
public real property which is the object of a contract of public enfiteuse (a contract 
about the actual possession of real state) has been build up through some 
decisions of Brazilian superior courts. This fact shows great importance nowadays 
since the aim of such legal possibility is giving someone the opportunity of owning 
at least some aspects of the right of property over the real state he has effectively 
been using, either living in it or giving it economic usage, once the real state had 
been abandoned by the former foreiro (person who previously had possession of 
the public real property). Present work digs into themes related to real state, real 
and public property, enfiteuse, reverse possession, and into the judicial precedents 
which allows and recognizes the viability of acquiring land through usucapio of 
public property object of enfiteuse contract. Considering the enfiteuse is a 
perpetual contract, it is possible to give useful domain of public real property to the 
person who actually grants it effective usage. This can be done, because the 
lawsuit is offered to the other person who already had the useful domain, to attack 
in nothing the direct domain of the State. 

Keywords: Usucapio. Useful domain. Public real. Enfiteuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CC  Código Civil 

CF  Constituição Federal 

SPU  Serviço de Patrimônio da União 

STF  Superior Tribunal Federal 

STJ  Superior Tribunal de Justiça 

RE  Recurso Extraordinário 

REsp  Recurso Especial 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO….......…………………………………………………...……………11 

2 ASPECTOS GERAIS DOS BENS À LUZ DO DIREITO CIVIL 
BRASILEIRO………………….....................................................................……....13 

2.1 Conceito, espécies e legislação aplicável………………….............………...13 

2.2 Bens imóveis...................................................................................................18 

2.3 Bens públicos: conceito, características e classificação ..........................20 

3 ENFITEUSE: CONCEITO E CARACTERES GERAIS.......................................25 

3.1 Conceito...........................................................................................................26 

3.2 Direitos e Deveres do Enfiteuta ou Foreiro..................................................29 

3.3 Direitos e Deveres do Senhorio Direto.........................................................33 

3.4 Enfiteuse de bem público..............................................................................35 

3.5 Terrenos de marinha.......................................................................................38 

4 A USUCAPIÃO SOB A LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO CÓDIGO 
CIVIL DE 2002........................................................................................................41 

4.1 Aspectos gerais da propriedade...................................................................41 

4.1.1 Função social da propriedade....................................................................43 

4.2 Posse: caracteres gerais e classificação.....................................................46 

4.3 Usucapião: delimitação conceitual e aspectos gerais................................50 

4.3.1 Dispositivos que proíbem a usucapião de bens públicos.......................55 

5 ANÁLISE DOS JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE 
POSSIBILITARAM A USUCAPIÃO DO DOMÍNIO ÚTIL DE BEM PÚBLICO 
OBJETO DE ENFITEUSE......................................................................................58 

5.1 No âmbito do STF: Recurso Extraordinário n° 82.106/PR e RE n° 
218.324/PE.............................................................................................................58 

5.2 No âmbito do STJ: Recurso Especial n° 10.986/RS, Resp n° 154.123/PE, 
Resp n° 20.791/SP, REsp n° 507.798/RS, REsp n° 575.572/RS..........................62 

6 Considerações finais.........................................................................................66 

REFERÊNCIAS......................................................................................................68



11 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A usucapião, como leciona o Código Civil de 2002, constitui uma das modalidades de 

aquisição originárias da propriedade de bem imóvel, sendo necessária a concorrência de 

vários fatores para que se efetive. 

A problemática aqui apresentada diz respeito à possibilidade de usucapião do 

domínio útil de bem público objeto de enfiteuse feita pelo Poder Público. 

A enfiteuse é direito real sobre coisa alheia, tendo como característica a divisão da 

propriedade em dois aspectos: domínio útil e domínio direto. No caso de enfiteuse pública, o 

Poder Público detém a propriedade do bem e, como forma de aproveitar esse bem, crava-o 

com a enfiteuse para um particular, tornando-se detentor do domínio direto e transformando 

o particular detentor do domínio útil. 

Quando aquele que era o possuidor direto do bem (também chamado de foreiro ou 

enfiteuta) não mais exercer sobre ele o animus domini de tê-lo para si, concede a 

oportunidade para que outra pessoa externe sobre o bem atividade produtiva ou intenção de 

ali constituir sua moradia. 

Sabendo-se que a enfiteuse é direito real sobre coisa alheia e que pode ser objeto de 

usucapião como qualquer outro direito real, o entendimento tanto dos tribunais superiores 

quanto da doutrina é o de ser possível usucapir domínio útil de bem imóvel público que já 

esteja sob regime de enfiteuse, uma vez que a usucapião não pode constituí-la. 

Dessa forma, a ação de usucapião será de particular contra particular, nem figurando 

o Estado como réu na lide, na qual o usucapiente requisitará o domínio útil do bem público 

objeto de enfiteuse, e não sua propriedade, porquanto esta continuará a pertencer ao Poder 

Público. 

O trabalho iniciará com a explanação sobre o que é bem, bem imóvel e bem público, 

conceituando-os e distinguindo-os das outras modalidades de bens respectivamente. Em 

seguida, comenta-se acerca do instituto da enfiteuse, através do qual se dará a possibilidade 

aqui apresentada, pois é somente sob esse regime que há a divisão da propriedade em 
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domínio útil e domínio direto. 

No capítulo subsequente, far-se-á um aprofundamento do instituto da usucapião, 

perpassando pelo seu conceito, fundamento, modalidades e pressupostos, destacando, 

ainda, os vários dispositivos que proíbem a usucapião de bem público. 

A possibilidade de usucapião de bens públicos, no que se refere ao domínio útil, vem 

sendo construída pelos tribunais superiores pátrios através dos anos, uma vez que a lei em 

si não permite tal alternativa. Porém, é consenso doutrinário a permissão dessa 

possibilidade. 

Ao final, serão colacionados e esclarecidos precedentes tanto do Superior Tribunal 

de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, a respeito da possibilidade de usucapião do 

domínio útil de bem público já sob regime de enfiteuse. Tal cenário baseia-se no fato de que 

a propriedade exercida pelo Poder Público não é afetada de forma alguma, uma vez que a 

ação de usucapião é proposta diretamente contra o particular que já era foreiro, não 

constituindo em usucapião de propriedade de bem público. 

Cumpre destacar que a metodologia utilizada no presente trabalho foi a de, 

primeiramente, realizar uma pesquisa bibliográfica para esclarecer o modo pelo qual os 

autores conceituam e caracterizam bem público, bem imóvel, enfiteuse e usucapião. Após 

serão feitas buscas jurisprudenciais nos principais websites jurídicos, com o intuito de 

explicar como se dará a usucapião do domínio útil do bem público objeto de enfiteuse. 
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2 ASPECTOS GERAIS DOS BENS À LUZ DO DIREITO CIVIL BRASILEIRO 

 

No Direito Civil brasileiro, as regras gerais dos bens estão agrupadas no Livro II do 

Código Civil de 2002 (Lei n° 10.406/02). 

Bem, pela doutrina pátria, consistirá no objeto da relação jurídica, como sendo 

aquele sobre o qual recai os poderes dos sujeitos de direito (pessoas naturais ou pessoas 

jurídicas). 

O universo dos bens contempla coisas materiais e imateriais, fatos e abstenções 

humanas. 

 

2.1 Conceito, espécies e legislação aplicável 

 

Bem, em uma concepção ampla e direta, é tudo aquilo suscetível de apropriação 

pelo homem, devido sua utilidade e seu valor econômico, possuindo, assim, importância 

jurídica. 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2010, p. 275): “Bem, portanto, são coisas 

materiais, concretas, úteis aos homens e de expressão econômica, suscetíveis de 

apropriação, bem como as de existência imaterial economicamente apreciáveis”. 

Cita-se, ainda, o pensamento de Silvio de Salvo Venosa (2013, p. 308), “No campo 

jurídico, bem deve ser considerado aquilo que tem valor, abstraindo-se daí a noção 

pecuniária do termo. Para o direito, bem é uma utilidade econômica ou não econômica. 

Existe conteúdo axiológico nesse vocábulo.” 

A partir disso, percebe-se que bem é qualquer coisa, exceto aquelas em abundância 

no planeta, como o ar atmosférico ou as águas do mar, que são não passíveis de 

apropriação, seja corpórea ou incorpórea, aproveitável pelo homem, por conta de sua 

valoração econômica, valoração esta que irá fazer com que o bem seja relevante 

juridicamente. 
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Os bens que interessam para o mundo das normas serão aqueles dotados de 

relevância econômica, podendo ser os corpóreos, os quais são os bens concretos, materiais, 

palpáveis pelo homem, ou os incorpóreos, que são bens abstratos, não palpáveis, mas que 

devido à ordem jurídica recebem valoração econômica (ou seja, o direito reconhece esses 

bens como sendo relevantes o suficiente para serem regulamentados, como os direitos 

autorais, o crédito, etc.). Veja a distinção feita por Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 316): 

Bens corpóreos são os que têm existência física, material e podem ser 
tangidos pelo homem. Incorpóreos são os que têm existência abstrata ou 
ideal, mas valor econômico, como o direito autoral, o crédito, a sucessão 
aberta, o fundo de comércio etc. São criações da mente reconhecidas pela 
ordem jurídica. 

O diploma principal que recepciona o disposto em legislação sobre bens é o Código 

Civil de 2002, em seu Livro II, a partir do art. 79, além de outras disposições legais. 

O Livro II do CC/2002 irá tratar das três classes existentes de bens, quais sejam: 

bens considerados em si mesmos, bens reciprocamente considerados e bens públicos 

(quanto ao titular do domínio). Os primeiros dividem-se em: bens imóveis, bens móveis, bens 

fungíveis e consumíveis, bens divisíveis e bens singulares e coletivos. Os segundos em: 

bens principais e acessórios, sendo que esses últimos subdividem-se em produtos, frutos, 

pertenças e benfeitorias. Os terceiros irão diferenciar os bens públicos dos particulares. 

Quanto aos bens considerados em si mesmos. Os bens imóveis serão tratados em 

tópico específico. No que se refere aos bens móveis, estes, conforme o art. 82 do CC/2002 

são “os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem 

alteração da substância ou da destinação econômico-social”. 

Vê-se que neste artigo, há duas categorias de bens móveis, os móveis por natureza 

e os móveis por determinação legal. Ainda, a doutrina elenca uma terceira categoria, os 

móveis por antecipação. 

Os bens móveis por natureza são aqueles que podem ser transportados de um lugar 

para outro, por força própria ou estranha, sem alteração de sua substância ou da destinação 

econômico-social. Pode-se dividi-los em dois grupos, os semoventes, os quais se movem por 

força própria, como os animais, e os móveis propriamente ditos, que só podem ser movidos 
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por força alheia sem qualquer dano em sua forma ou composição. 

Já os bens móveis por determinação legal estão dispostos no art. 83 do CC/2002, 

quais sejam: as energias que tenham valor econômico, como por exemplo a energia elétrica; 

os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; os direitos pessoais de 

caráter patrimonial e respectivas ações. Vê-se que estes bens são móveis por disposição 

legal expressa, uma vez que são bens imateriais, incorpóreos. 

Por fim, os bens móveis por antecipação, segundo Carlos Roberto Gonçalves (2012, 

p. 330) “são bens incorporados ao solo, mas com a intenção se separá-los oportunamente e 

convertê-los em móveis, como as árvores destinadas ao corte e os frutos ainda não 

colhidos.” 

Os bens fungíveis que são, conforme o art. 85 do CC/2002, bens “móveis que podem 

substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade”. Pode-se distingui-los 

dos bens infungíveis, os quais não podem ser substituídos, tornando-se únicos em sua 

espécie. 

De acordo com o art. 86 do CC/2002, bens consumíveis são “os bens móveis cujo 

uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os 

destinados à alienação.” Desse conceito, aufere-se que os bens consumíveis podem ser 

consumíveis de fato ou consumíveis de direito. Os de fato são aqueles que seu uso importa 

em sua destruição imediata, já os de direito destinam-se à alienação, à compra. Diferenciam-

se dos bens inconsumíveis, os quais podem ser utilizados sem deterioração de sua 

substância. 

Os bens divisíveis, nos termos do art. 87 do Código Civil, “são os que se podem 

fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do 

uso a que se destinam”, diferenciando-se dos indivisíveis, pois estes são impassíveis de 

fragmentação sem prejuízo de sua função. Neste ponto, é importante destacar os ditames do 

art. 88 que possibilita a alteração de bem divisível para bem indivisível através de 

determinação legal ou da vontade das partes. 

Enfim, os bens singulares, preceituado pelo art. 89 do CC/02, são “os bens que, 
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embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais”, ou seja, não 

necessitam de outros bens para existirem totalmente. Diferem dos bens coletivos que, nos 

dizeres de Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 337), “São os que, sendo compostos de 

várias coisas singulares, se consideram em conjunto, formando um todo, uma unidade, que 

passa a ter individualidade própria, distinta da dos seus objetos componentes, como um 

rebanho, uma floresta etc.” 

Quanto aos bens reciprocamente considerados. Estes podem ser principais ou 

acessórios, dividindo-se, os últimos, em produtos, frutos, pertenças e benfeitorias. Esta 

classificação se refere à relação que pode existir entre dois bens, ou seja, quais as maneiras 

que os bens podem se relacionar com eles mesmos. 

Assim, bem principal é aquele que possui existência em si mesmo, não necessita de 

outro bem para existir em sua totalidade. Já o acessório é o bem que precisa de outro para 

existir, isto é, se o outro bem não existir, o bem acessório também o deixa. Este tipo de 

relação pode existir entre bens e entre direitos, pessoas ou reais. Tal entendimento é 

extraído do art. 92 do CC/20021. 

Tendo em vista que o acessório estabelece uma relação de dependência econômica 

com o principal, por via de consequência, o acessório sempre segue o destino do principal. 

Tendo o acessório o mesmo destino que o principal, consequentemente, sua natureza 

jurídica também será a mesma do principal, estando submetido às mesmas regras. Além do 

que, tanto o principal quanto o acessório pertencerão ao mesmo proprietário. 

Ademais, os bens acessórios dividem-se em quatro classes: os frutos, as pertenças, 

as benfeitorias e os produtos. Os frutos “são as utilidades que uma coisa periodicamente 

produz. Nascem e renascem da coisa, sem acarretar-lhe a destruição no todo ou em parte”, 

nos dizeres de Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 341). Os frutos podem ser naturais, 

quando se renovam em virtude da própria natureza; industriais, quando nascidos do trabalho 

do homem; e civis, quando advindos como rendimentos de uma coisa, devido sua utilização 

                                                 
1 Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência 
supõe a do principal. 
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por outro que não o proprietário. 

Os produtos, conforme Clóvis Beviláqua (1980, p. 175/176), “são as utilidades que se 

retiram da coisa, diminuindo-lhe a quantidade, porque não se reproduzem periodicamente, 

como as pedras e os metais, que se extraem das pedreiras e das minas.” 

No que se refere às pertenças, o art. 93 do CC/02 é bem claro ao estabelecer que 

“são pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo 

duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro”. Pode-se dizer que as 

pertenças não são integrantes dos bens principais, nem seguem a mesma sorte destes. 

Servem mais para ornamentação deste. 

Por fim, as benfeitorias são consideradas bens acessórios independentemente de 

seu valor (art. 96 CC/2002). Subdividem-se em três classes: as benfeitorias necessárias, as 

benfeitorias úteis e as benfeitorias voluptuárias. Conforme ainda o art. 962, as benfeitorias 

necessárias caracterizam-se por conservar o bem ou evitar que ele se deteriore; as úteis por 

aumentar ou facilitar o uso do bem; e as voluptuárias por embelezar o bem, tornando-o mais 

agradável, não aumentando, todavia, o seu uso habitual do bem. 

Quanto ao titular do domínio do bem, encontram-se os bens públicos e os bens 

particulares. No que tange ao primeiro, será explanado em tópico específico. 

Quanto aos bens particulares, estabelece o art. 98 do Código Civil3 que os bens 

públicos serão todos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, 

sendo todos os demais particulares. 

Vê-se que o legislador escolheu por conceituar bens particulares através de um 

                                                 
2
 Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. 

§ 1o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o 
tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. 

§ 2o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. 

§ 3o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. 
 
3 Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; 
todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. 
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conceito negativo, por exclusão, onde serão particulares os bens que não forem públicos, ou 

seja, todos aqueles que não pertencerem às pessoas jurídicas de direito público interno. 

 

2.2 Bens imóveis 

 

Os bens imóveis, compõem uma das classificações dos bens considerados em si 

mesmos e podem ser definidos como aqueles que não suportam serem transportados sem 

que se altere sua substância. Porém, tal conceito está ultrapassado diante da evolução das 

relações humanas que acabou por estipular, através de legislação expressa e de doutrina, a 

imobilidade a bens que originalmente não seriam considerados imóveis. 

Os artigos 79 e 80 do CC/2002 retratam as quatro possíveis classificações a que os 

imóveis podem se inseridos, veja-se: 

Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou 
artificialmente. 
Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: 
I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram; 
II - o direito à sucessão aberta. 

Dessa forma, da leitura dos referidos artigos e consoante a doutrina pátria, percebe-

se que serão quatro as espécies de bens imóveis: imóveis por natureza, imóveis por acessão 

natural, imóveis por acessão artificial e imóveis por determinação legal. 

Os bens imóveis por natureza “são o solo com a sua superfície, os seus acessórios e 

adjacências naturais, compreendendo as árvores e frutos pendentes, o espaço aéreo e o 

subsolo”, nos dizeres de Renan Lotufo (2004, p. 208). 

Neste ponto, cumpre destacar que a natureza, por sua própria força, poderá 

determinar modificações ao solo, essas modificações, ou acréscimos, podem ser chamadas 

de imóveis por acessão. 

Quanto a estes imóveis, o termo “acessão” será “empregado no sentido de juntar-se 

a algo preexistente, incorporar-se. Daí se ter que um bem acede a outro quando há uma 

incorporação”, de acordo com Renan Lotufo, (2004, p.208). 
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Os imóveis por acessão natural serão aqueles que aderirem ao solo naturalmente, 

sem intervenção humana, como as árvores e os frutos pendentes. Pode-se exemplificar 

como imóveis por acessão natural os incisos I a IV do art. 1.248 do CC/20024. 

Já os imóveis por acessão artificial compreendem os bens móveis que o homem por 

seu trabalho incorporou ao solo, como as construções e as plantações (art. 1.248, inciso V 

do CC/02). 

Por fim, estão previstos nos incisos do art. 80 acima citado os bens imóveis por 

determinação legal, os quais abrangem direitos, bens de natureza originalmente imaterial, 

que recebem os efeitos dos bens imóveis para dar maior segurança às relações jurídicas 

referentes a eles. 

No que diz respeito à primeira parte do inciso I do art. 80 do CC/02, os direitos reais 

sobre imóveis compreendem os direitos de gozo (servidão, usufruto, etc.) e os direitos de 

garantia (penhor e hipoteca). Quanto à segunda parte, as ações que assegurem esses 

direitos serão aquelas utilizadas em sua defesa. 

Em relação ao inciso II, o direito à sucessão aberta abrange não os bens 

individualmente considerados pertencentes à herança, mas sim o direito à herança em si. 

Dessa forma, estes direitos, considerados como bens imóveis, terão regime jurídico 

mais rígido, demonstrando-se sua valorização dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

Como exemplo, pode-se citar o seguinte: toda e qualquer transação de direitos reais sobre 

imóveis deve ser registrada no registro competente (art. 1.227, CC/02) e a renúncia ao direito 

de herança deve ser feita por escritura pública ou termo nos autos (art. 1.806, CC/02). 

Por fim, o art. 815 do mesmo diploma irá definir as situações nas quais os bens não 

perdem seu caráter de imóveis. 

                                                 

4 Art. 1.248. A acessão pode dar-se: I — pela formação de ilhas; II — por aluvião; III — por avulsão; IV — por 
abandono de álveo 
5 Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis: 
I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local; 
II - os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. 
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2.3. Bens públicos: conceito, características e classificação 

 

Bens públicos são todos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 

interno, sendo os demais bens particulares, independentemente da pessoa, jurídica ou física, 

a que pertençam (art. 98 do CC/02). 

As pessoas jurídicas de direito público interno de que fala o artigo abrangem a União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, bem como suas autarquias e fundações 

públicas. Sendo assim, nesse conceito não se enquadrará as sociedades de economia mista 

nem as empresas públicas, tendo em vista serem pessoas jurídicas de direito privado 

integrantes da administração pública6. 

 Os bens públicos podem ser divididos em três espécies: bens de uso comum do 

povo, bens de uso especial e bens dominicais, conforme o art. 99 da CC/2002 abaixo: 

Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive 
os de suas autarquias; 
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito 
público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de 
direito privado. 

                                                 
6Tal foi esse o entendimento do MS 23.627 do STF, veja: EMENTA: CONSTITUCIONAL. 'WRIT' CONTRA ATO 

DO TCU QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, PARA APURAÇÃO 
DE FATOS E RESPONSABILIDADES EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NA AGÊNCIA DO 
BANCO DO BRASIL DE VIENA. TENTATIVA DE FISCALIZAÇÃO EM ATIVIDADE TIPICAMENTE PRIVADA, 
DESENVOLVIDA POR ENTIDADE CUJO CONTROLE ACIONÁRIO É DA UNIÃO. ALEGADA 
INCOMPATIBILIDADE DO REFERIDO PROCEDIMENTO COM O REGIME JURÍDICO DO BANCO 
IMPETRANTE (CELETISTA); AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO E DA 
CORRESPONDENTE PREVISÃO LEGAL PARA INSTAURAÇÃO DESTE INSTITUTO. O IMPETRANTE, 
INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO, SUBMETE-SE AO REGIME JURÍDICO DAS 
PESSOAS DE DIREITO PRIVADO. DA MESMA FORMA, OS ADMINISTRADORES DE BENS E DIREITOS 
DAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO - COMO EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA - NÃO SE SUBMETEM ÀS REGRAS DOS ADMINISTRADORES DE BENS DO 
ESTADO. NÃO SE SUJEITAM A PRESTAR CONTAS AO TCU. EXCEÇÃO QUANTO A QUESTÕES A 
ENVOLVER DINHEIRO, BENS E VALORES PÚBLICOS E ATOS DE ADMINISTRAÇÃO QUE CAUSEM 
PREJUÍZO AO TESOURO. NÃO MERAS ATIVIDADES BANCÁRIAS. MANDADO DE SEGURANÇA 
CONCEDIDO. (MS 23627, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NELSON 
JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2002, DJ 16-06-2006 PP-00006 EMENT VOL-02237-01 PP-00086) 
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Os bens de uso comum do povo compreendem aqueles que podem ser usados por 

todos indistintamente, sem necessidade de formalidades ou autorizações, como menciona o 

próprio código as mares, estradas, ruas, etc. Nesta classificação, a coletividade somente terá 

direito ao uso do bem, porquanto a propriedade, ou domínio neste caso, do bem pertence à 

pessoa jurídica de direito público interno, a qual poderá guardá-lo, fiscalizá-lo, administrá-lo e 

reivindicá-lo. Se eventualmente o Poder Público restringir ou regulamentar seu uso, estas, 

conforme o pensamento de Renan Lotufo (2004, p. 251), 

devem ser entendidas como formas de permitir melhor utilização, ou utilização não 
conflitiva, como ocorre com a vedação de estabelecimentos comerciais, ou realização 
de eventos sem prévia autorização. 
O povo pode só usar tais bens, mas não possui o domínio deles, que pertence a 
pessoa jurídica de direito público, a quem incumbe a defesa de tal propriedade. 

Neste ponto, cumpre destacar o disposto no art. 103 do CC/02 7 , que prevê a 

possibilidade de oneração pelo uso do bem de uso comum do povo. Sabe-se que, em regra, 

seu uso é gratuito, porém a Administração Pública poderá onerá-lo, quando necessário, 

através de pedágio, por exemplo. 

Os bens de uso especial são os que possuem destinação específica, a execução dos 

serviços públicos, como os prédios designados para comportar as escolas, repartições 

públicas, etc. Enquadram-se também nessa classificação, segundo Washington de Barros 

Monteiro (2003, p.189), “aqueles de uso comum que têm regulamentado ou estipulado um 

preço público para o seu uso, como ocorre com os pedágios nas estradas, as zonas rurais 

nas vias urbanas. Entram ainda nessa categoria os bens entregues à exploração exclusiva 

por um particular, mediante remuneração, como a permissão de uso de boxe em mercado 

público.” 

Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial compõem o domínio 

público do Estado, diferentemente dos bens dominicais que são bens de domínio privado do 

Estado. 

Os bens dominicais são os que compõem o patrimônio, objetos de direito real, das 

                                                 
7  Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido 
legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. 
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pessoas jurídicas de direito público interno, sobre os quais exercem poderes de proprietário 

propriamente dito. Sendo esses bens de domínio privado e não existindo no ordenamento 

jurídico normas específicas sobre seu regime, serão regidos pelo direito privado como se 

bens particulares fossem (parágrafo único do art. 99 do CC/2002). 

Neste ponto, é imperioso destacar o disposto no art. 101 do CC/2002, o qual 

preceitua que os bens dominicais “podem ser alienados, observadas as exigências da lei”. 

Tal característica se dá pelo fato de os bens dominicais serem bens desafetados, ou 

seja, não possuem finalidade pública específica. A afetação ou desafetação é um instituto 

próprio do Direito Administrativo e consiste na mudança de finalidade do bem, que pode ser 

feita somente através de lei ou ato administrativo conforme a lei. Veja o pensamento de 

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2011, p. 936/937): 

O instituto da afetação diz respeito à utilização do bem público, e é de suma 
importância para a caracterização do bem como alienável e inalienável. 
Caso determinado bem esteja sendo utilizado para uma finalidade pública, diz-se que 
está afetado a determinado fim público. Ex.: uma praça, como bem de uso comum do 
povo, se estiver sendo utilizada pela população, será considerada um bem afetado ao 
fim público; um prédio em que funcione uma repartição pública é um bem de uso 
especial, afetado ao fim público etc. 
Ao contrário, caso o bem não esteja sendo utilizado para qualquer fim público, diz-se 
que está desafetado. Ex.: um imóvel do Município que não esteja sendo utilizado para 
qualquer fim é um bem desafetado; um veículo oficial inservível, estacionado no pátio 
de uma repartição, é um bem desafetado etc. 

Essa alienabilidade não é absoluta, uma vez que se afetados, os bens dominicais 

deixam de ser alienáveis, perdem sua condição de domínio privado do Estado. E os bens de 

uso comum do povo juntamente com os bens de uso especial podem sofrer somente a 

desafetação (perda da finalidade), tornando-se, assim, bens passíveis de alienação. 

Continuam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2011, p. 937): 

Acontece, porém, que o bem afetado pode passar a desafetado, e vice-versa. 
Teremos, então, os institutos da afetação e da desafetação. Se o bem está afetado e 
passa a desafetado, temos a desafetação; ao contrário, se o bem está fechado, 
desativado, e passa a ter uma finalidade pública, tem-se a afetação. 

(...) 

A afetação tem relevante importância para se examinar a inalienabilidade do bem 
público. Isso porque é pacífico na doutrina que os bens públicos afetados (que 
possuem uma destinação pública específica) não podem, enquanto permanecerem 
nessa situação, ser alienados. (...) 

Caso os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial venham a ser 
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desafetados, isto é, venham a perder sua finalidade pública específica, converter-se-
ão em bens dominicais, e, como tais, poderão ser alinenados. 

 

Pode-se dizer que somente os bens dominicais podem sofrer a afetação, que é a 

aplicação de finalidade ao bem público, transformando-se em bens inalienáveis, uma vez que 

os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial já são afetados, sendo passíveis 

somente da desafetação, que é a retirada de finalidade, tornando-se bens alienáveis. 

A inalienabilidade dos bens de uso comum do povo e os bens de uso especial foi 

prevista expressamente pelo legislador pátrio no art. 100 do CC de 2002, estabelecendo que 

estes bens são inalienáveis, enquanto conservarem sua qualificação, isto é, sua afetação. 

Por fim, as características principais dos bens públicos, aquelas que compõem seu 

regime jurídico, são: a imprescritibilidade, a impenhorabilidade, a não-onerabilidade e a 

inalienabilidade ou alienabilidade relativa. 

A imprescritibilidade traduz-se com sendo a impossibilidade de serem adquiridos pela 

usucapião, sendo esta uma forma de aquisição da propriedade, chamada também de 

prescrição aquisitiva. Além disso, a CF/88 veda expressamente a usucapião de imóveis 

públicos, tanto na aréa urbana (art. 183, §3°) quanto na área rural (art. 191, parágrafo único), 

bem como o art. 102 do CC/028. 

A penhora é um instituto do direito civil pátrio que propicia a satisfação do credor 

quando do não pagamento dos débitos pelo devedor. Dessa forma, dizer que os bens 

públicos são impenhoráveis, é afirmar que estes não se sujeitam ao regime de penhora. 

A impenhorabilidade dos bens públicos advém do art. 100 da CF/88 9  o qual 

determina o modo de pagamento dos débitos fazendários através de precatórios, que, por 

sua vez, não podem ser penhorados. 

Onerar um bem é dá-lo em garantia para honra um débito. A não-onerabilidade 

                                                 
8Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 
9Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
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consiste no fato de que os bens públicos não podem servir como objeto de garantia dado a 

um credor, como hipoteca, por exemplo. Ou seja, não é facultado ao Poder Público hipotecar 

um de seus bens para garantí-lo como pagamento de um débito contraído. 

Conforme os destaques acima, quanto à alienabilidade, pode-se dizer que esta será 

condicionada, haja vista que dependerá da afetação ou desafetação do bem público. 
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3 ENFITEUSE: CONCEITO E CARACTERES GERAIS 

 

A enfiteuse é o direito real sobre coisa alheia mais amplo dentre todos os outros, 

abrangendo todas as faculdades que a propriedade fornece: o direito de usar, o direito de 

gozo ou fruição, o direito de dispor, de reivindicar contra terceiros e ainda de transmitir 

através testamento. Nos dizeres de Sílvio de Salvo Venosa (2003, p. 379), “Como direito real 

limitado mais amplo existente, a enfiteuse contém em seu bojo a possibilidade de alienação 

do direito enfitêutico, sua transmissibilidade causa mortis, constituindo-se verdadeiramente 

em um quase-domínio.” 

Cumpre mencionar desde logo que hoje a constituição de novas enfiteuses de direito 

privado não é permitida, diante do exposto pelo art. 2.038 do CC/2002 abaixo citado: 

Art. 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-
se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei nº 
3.071, de 1º de janeiro de 1916, e leis posteriores. 
§1º Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso: 
I – cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado, sobre o 
valor das construções ou plantações; 
II – constituir subenfiteuse. 
§2º A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial. 

Dessa forma, percebe-se que, além de novas enfiteuses, a constituição de 

subenfiteuses também é proibida. 

A enfiteuse hoje é um instituto atacado pela doutrina pátria, sob o argumento de que 

não se harmoniza com os objetivos da economia atual e com a função social da propriedade, 

justificando que o regime da enfiteuse não favorece a circulação de riquezas geradas pelo 

aproveitamento da propriedade. 

Tempos passados, quando a enfiteuse se mostrava um sistema promissor, ela tinha 

por função fixar o homem à terra, estimulando-o a tirar proveito, visto que há alguns anos 

existia uma vasta extensão de terra por cultivar e explorar, o que, atualmente, não mais 

ocorre. 

Além do citado art. 2.038, no Ato das Disposições Transitórias da Constituição 

Federal de 1988, temos o art. 49 que dispõe o seguinte: 
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Art. 49. A lei disporá sobre o instituto da enfiteuse em imóveis urbanos, sendo 
facultada aos foreiros, no caso de sua extinção, a remição dos aforamentos mediante 
aquisição do domínio direto, na conformidade do que dispuserem os respectivos 
contratos. 
§ 1º - Quando não existir cláusula contratual, serão adotados os critérios e bases hoje 
vigentes na legislação especial dos imóveis da União. 
§ 2º - Os direitos dos atuais ocupantes inscritos ficam assegurados pela aplicação de 
outra modalidade de contrato. 
§ 3º - A enfiteuse continuará sendo aplicada aos terrenos de marinha e seus 
acrescidos, situados na faixa de segurança, a partir da orla marítima. 
§ 4º - Remido o foro, o antigo titular do domínio direto deverá, no prazo de noventa 
dias, sob pena de responsabilidade, confiar à guarda do registro de imóveis 
competente toda a documentação a ele relativa. 

Esse artigo constitui mais uma forma de repúdio que o instituto da enfiteuse sofre 

hoje. O mesmo incentiva a aniquilação da enfiteuse, quando abre precedente para o 

legislador ordinário extinguir a enfiteuse. 

As enfiteuses existentes regulam-se pelos artigos 678 a 694 do Código Civil de 1916 

(Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, alterada pelas Leis nº 2.437 de 1955 e nº 5.827 de 

1972), bem como pelos Decretos-Lei n° 7.937/45 e n° 9.760/46, no que se refere aos bens 

da União. 

 

3.1 Conceito 

 

A enfiteuse é um direito real sobre coisa alheia da espécie dos direitos reais limitados 

de gozo ou fruição, o qual ocorrerá quando duas ou mais pessoas exercerem sobre o mesmo 

bem o direito de propriedade só que em grau jurídico diverso, havendo dois domínios, o 

domínio útli e o domínio direto ou eminente. 

No pensamento de Clóvis Beviláqua (1942, p. 178), “enfiteuse é o direito real de 

posse, uso e gôzo de imóvel alheio, alienável e transmissível pela herança, conferido, 

perpetuamente, ao enfiteuta, obrigado a pagar uma pensão anual invariável (fôro) ao 

senhorio direto.” 

A enfiteuse, também chamada de aforamento ou emprazamento, é o instituto através 

do qual uma pessoa proprietária de um imóvel concede a um terceiro o domínio útil do 
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mesmo, sob a condição de que este pague uma quantia certa e invariável anualmente. Veja-

se o art. 678 do CC de 1916 abaixo: 

Art. 678. Dá-se a enfiteuse, aforamento, ou emprazamento, quando por ato entre 
vivos, ou de última vontade, o proprietário atribui à outro o domínio útil do imóvel, 
pagando a pessoa, que o adquire, e assim se constitui enfiteuta, ao senhorio direto 
uma pensão, ou foro, anual, certo e invariável. 

Nos dizeres de Edgar Carlos de Amorim (2002, p. 21), a enfiteuse “É, sem dúvida, 

uma forma de desmembramento da propriedade mediante contrato perpétuo, isto é, aquele 

que é o seu titular confere a outrem os poderes a ela inerentes de uso, gozo e disposição, só 

transferindo-os a terceiros após a sua nução.” 

A partir disso, nota-se que a enfiteuse poderia ser constituída por ato entre vivos, que 

se daria através de um contrato, ou por ato de última vontade, ou seja, por testamento, 

devendo, nos dois casos, ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente. 

Aquele que concede o domínio útil é chamado de “senhorio direto” e conserva para si 

o domínio direto do bem, a substância do imóvel, já aquele que recebe o domínio útil é 

chamado de “enfiteuta” ou “foreiro”, nas palavras de Edgar Carlos de Amorim (2002, p. 27): 

O contrato de enfiteuse, por seu turno, biparte o domínio em domínio direto e domínio 
útil. O direto fica com o senhorio, enquanto o útil com o enfiteuta. 
Domínio direto, também conhecido por eminente, é, sem dúvida, o direito à substância 
da coisa, sem fazer jus o seu titular à utilidade desta. 
Domínio útil é o direito ao uso e gozo da coisa, podendo o seu titular transmiti-lo a 
outrem por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. 

A enfiteuse se dará por tempo ilimitado, visto que se tiver prazo certo, será apenas 

arrendamento, que é semelhante à enfiteuse, porém distingue-se desta por ser temporária, 

conforme o art. 679 do CC de 191610. 

A enfiteuse se dará somente sobre bens imóveis, mas mais especificamente sobre 

terras não cultivadas e terrenos por edificar, como se observa no art. 680 do CC de 1916. 

Ainda, os terrenos de marinha e seus acrescidos, que são bens imóveis pertencentes 

à União, nos termos do art. 20, inciso II da CF/88, também poderão ser objeto de enfiteuse. 

                                                 

10 Art. 679. O contrato de enfiteuse é perpétuo. A enfiteuse por tempo limitado considera-se arrendamento, e 
com tal se rege. 
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Como a enfiteuse é passível de transmissão por via testamental, os bens enfitêuticos 

podem ser herdados, porém não divididos, sem o consentimento do senhorio direto. Veja-se 

o artigo 681 do CC de 1916, “Art. 681. Os bens enfitêuticos transmitem-se por herança na 

mesma ordem estabelecida a respeito dos alodiais neste Código, arts. 1.603 e 1619; mas, 

não podem ser divididos em glebas sem consentimento do senhorio.” 

Por fim, de acordo com o art. 692, a enfiteuse se extinguirá mediante três formas: 

Art. 692. A enfiteuse extingue-se: 
I - Pela natural deterioração do prédio aforado, quando chegue a não valer o capital 
correspondente ao fôro e mais um quinto deste. 
II - Pelo compromisso, deixando o foreiro de pagar as pensões devidas, por três anos 
consecutivos, caso em que o senhorio o indenizará das benfeitorias necessárias. 
III - Falecendo o emfiteuta, sem herdeiros, salvo o direito dos credores. 

Dessa forma, a extinção da enfiteuse pode se dá pela natural deterioração no bem 

imóvel aforado, devendo o próprio enfiteuta requerer, quando não chegar a corresponder ao 

valor do foro e mais um quinto deste; pelo compromisso ou comisso, que é a inadimplência 

do foreiro por 3 (três) anos consecutivos pelo não pagamento do foro, caso em que o 

senhorio indenizará o enfiteuta pelas benfeitorias necessárias; e pelo falecimento do 

enfiteuta, quando este não possuir herdeiros, resguardado o direito de eventuais credores. 

Além das hipóteses previstas no art. 692 do CC de 1916, tem-se que a extinção da 

enfiteuse pode se dar também por desapropriação do bem aforado, caso em que não será 

devido o laudêmio; por usucapião do bem, quando o foreiro for inerte quanto ao 

aproveitamento do domínio útil que tem sobre o bem; pela renúncia efetuada pelo foreiro, 

devendo ser expressa, ou seja, estipulado em contrato, nos termos do art. 678 do CC de 

1916; pela consolidação do domínio pleno, tanto nas mãos do senhorio quanto nas do 

enfiteuta, quando estes exercerem seu direito de opção (preferência) em caso de venda dos 

respectivos domínios; pela confusão, ocorrendo quando se reúne na mesma pessoa as 

figuras do enfiteuta e do senhorio direto, ocorrendo quando um deles se tornar herdeiro do 

outro; pelo resgate, que é o direito que o foreiro tem de adquirir para si o bem por completo, 

transcorridos 10 (dez) anos; e, finalmente, pela perda da nacionalidade brasileira, hipótese 

prevista no art. 18, §1º do Decreto-Lei nº 3.438, de 17/07/194111. 

                                                 
11Art. 18 (…) 
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3.2 Direitos e deveres do enfiteuta ou foreiro 

 

O art. 682 do CC de 1916 assim preleciona “é obrigado o enfiteuta a satisfazer os 

impostos e os ônus reais que gravarem o imóvel.” 

O referido artigo contém a regra que diz ser dever do enfiteuta pagar os impostos 

referentes ao imóvel sobre o qual exerce a enfiteuse, assim como os ônus reais que o 

gravarem. 

O art. 683 do mesmo diploma refere-se quanto à impossibilidade do foreiro vender ou 

dar em pagamento, ou seja, alienar, no todo ou em parte, o domínio útil do imóvel sem o 

aviso prévio que deve ser dado ao senhorio direto, para que este possa exercer seu direito 

de preferência, ou opção (como menciona o antigo código), tendo 30 (trinta) dias para se 

manifestar. Ainda, se não responder dentro do prazo, o enfiteuta terá a faculdade de fechar 

negócio com quem achar melhor. Veja-se: 

Art. 683. O enfiteuta, ou foreiro, não pode vender nem dar em pagamento o domínio 
útil, sem prévio aviso ao senhorio direto, para que este exerça o direito de opção; e o 
senhorio direto tem trinta dia para declarar, por escrito, datado e assinado, que quer a 
preferência na alienação, pelo mesmo preço e nas mesmas condições. 

Se dentro do prazo indicado, não responder ou não oferecer o preço da alienação, 

poderá o foreiro efetuá-la com quem desejar. 

O foreiro detém o direito de preferência, em se tratando da faculdade que possui o 

senhorio direto de vender ou dar em pagamento o domínio direto do bem imóvel, conforme o 

art. 684 do CC 1916: 

Art. 684. Compete igualmente ao foreiro o direito de preferência, no caso de querer o 
senhorio vender o domínio direto ou dá-lo em pagamento. Para este efeito, ficará o 
dito senhorio sujeito à mesma obrigação imposta, em semelhantes circunstâncias, ao 
foreiro. 

O art. 686 do CC de 1916 dispunha sobre o direito ao laudêmio que tinha o senhorio, 

quando não fazia uso do seu direito de preferência e o domínio útil do bem aforado fora 

transferido, tanto por venda quanto por doação em pagamento. Observa-se a seguir: 
                                                                                                                                                                        

§ 1º A perda de qualidade de brasileiro por quem seja titular de enfiteuse, constituida depois da publicação 
daquele decreto-lei, importa na extinção automática desse direito real, consolidando a União o seu domínio 
pleno sobre o terreno, indenizado o foreiro pelas benfeitorias nele existentes. 
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Art. 686. Sempre que se realizar a transferência do domínio útil, por venda ou doação 
em pagamento, o senhorio direto, que não usar da opção, terá direito de receber do 
alienante o laudêmio, que será de dois e meio por cento sobre o preço da alienação, 
se outro não se tiver fixado no título de aforamento. 

O laudêmio é uma porcentagem, que recairá sobre o valor do negócio, que o foreiro 

deverá pagar ao senhorio direto sempre que houver uma transação econômica onerosa. 

Logo, se o bem objeto da enfiteuse for prestação de uma movimentação comercial não 

onerosa ou gratuita, o laudêmio não incidirá, visto que realmente não haverá lucro para o 

enfiteuta. 

Entretanto, hoje a cobrança de laudêmio é defesa, diante do exposto pelo inciso I do 

art. 2.038 do Código Civil de 2002, exceto nos casos em que se constata a hipótese do inciso 

I do §1ª do art. 22 da Lei nº 9.514/1997, modificada pela Lei nº 11.481/2007, qual seja: 

A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo 
privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da 
propriedade plena: bens enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do 
laudêmio, se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário. 

Essa estipulação tem por escopo desvalorizar a enfiteuse, estimulando sua extinção. 

Se, por qualquer motivo, o bem enfitêutico não prover mais frutos ou sofrer alguma 

destruição parcial, não poderá requerer o perdão do foro, mas terá a faculdade de abandonar 

o bem sem consenso do senhorio direito, fazendo a respectiva inscrição no órgão 

competente, de acordo dispõe o art. 687 do CC 1916: 

Art. 687. O foreiro não tem direito à remissão do foro, por esterilidade ou destruição 
parcial do prédio enfitêutico, nem pela perda total de seus frutos; pode, em tais casos, 
porém, abandoná-lo ao senhorio direto, e, independentemente do seu consenso, fazer 
inscrever o ato da renúncia (art.691). 

Ainda, é permitido ao enfiteuta doar, dar em dote ou trocar por coisa não fungível o 

bem aforado, tendo que avisar o senhorio direto num prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena 

de continuar a pagar o foro. Veja-se o art. 688 do mesmo diploma, ”Art. 688. É lícito ao 

enfiteuta doar, dar em dote, ou trocar por coisa não fungível o prédio aforado, avisando o 

senhorio direto, dentro em sessenta dias, contados do ato da transmissão, sob pena de 

continuar responsável pelo pagamento do foro.” 

Se o enfiteuta vier a se endividar de tal modo que o bem enfitêutico seja dado em 

penhora, o senhorio direto será citado para comparecer à praça e terá o direito de 
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preferência tanto na arrematação quanto numa possível adjudicação12. 

 Ao foreiro é permitido constituir coenfiteuses, pois o art. 690 do CC de 1916 

oportuniza que a enfiteuse seja possuída por várias pessoas simultaneamente, porém os 

coenfiteutas deverão, dentro de 6 (seis) meses, eleger um cabecel, um representante, sob 

pena de ser devolvido ao senhorio direto o direito de escolha. O cabecel responderá por 

todas as obrigações perante o senhorio direto, inclusive a de pagar o foro. Veja-se o referido 

artigo: 

Art. 690. Quando o prédio emprazado vier a pertencer a várias pessoas, estas, dentro 
em seis meses, elegerão um cabecel, sob pena de se devolver ao senhorio o direito 
de escolha. 
§ 1º Feita a escolha, todas as ações do senhorio contra os foreiros serão propostas 
contra o cabecel, salvo a este o direito regressivo contra os outros pelas respectivas 
quotas. 
§ 2º Se, porém, o senhorio direto convier na divisão do prazo, cada uma das glebas 
em que for dividido constituirá prazo distinto. 

Do § 1º citado, afere-se que, como o cabecel que responde em nome de todos pelas 

obrigações relacionadas à coenfiteuse, as ações que o senhorio direto vier a querer manejar 

contra os foreiros deverão ser interpostas diante do cabecel, resguardado a este o direito de 

ação regressiva contra os coenfiteutas na medida de suas quotas. 

Já o § 2º determina que se o senhorio direto concordar com a divisão do bem 

enfitêutico, cada gleba corresponderá a um prazo distinto. 

Ainda, assim dispõe o art. 691 do CC de 1916, “Art. 691. Se o enfiteuta pretender 

abandonar gratuitamente ao senhorio o prédio aforado, poderão opor-se os credores 

prejudicados com o abandono, prestando caução pelas pensões futuras, até que sejam 

pagos de sua dívidas.” 

O mencionado artigo estabelece a faculdade de que dispõe o enfiteuta de renunciar 

quanto ao direito sobre o bem aforado. Será ato unilateral que independerá da vontade do 

senhorio direto. Além disso, determina que se o foreiro quiser abandonar o bem objeto da 

enfiteuse, os credores de suas dívidas que forem prejudicados com isso poderão opor-se, 
                                                 

12 Art. 689. Fazendo-se penhora, por dívidas do enfiteuta, sobre o prédio emprazado, será citado o senhorio 
direto, para assistir à praça, e terá preferência, quer no caso de arrematação, sobre os demais lançadores, em 
condições iguais, quer, em falta deles, no caso de adjudicação. 
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pois enquanto não restarem pagas as dívidas, a renúncia será inútil para eles, não se 

estabelecendo o domínio pleno nas mãos do senhorio, o qual poderá resolver as obrigações 

pendentes. 

Nesse caso, há a suspensão de eficácia da renúncia, uma vez que esta se efetua na 

hora em que o enfiteuta a decide e comunica ao senhorio, devendo os credores oferecerem 

garantias pelas pensões futuras, até o dia em que forem pagas suas dívidas totalmente. 

Ademais, ao enfiteuta é permitido usufruir do bem da maneira que decidir, 

percebendo os frutos e rendimentos, sem, claro, destruir a substância do imóvel, visto que 

esta pertence ao senhorio direto, devendo ser preservada. Além disso, aquele que possui o 

domínio útil do bem terá o direito de gravá-lo com um direito real de garantia, e até com 

servidões, ficando essas condições, de fato, subordinadas à extinção da enfiteuse. 

O foreiro tem direito de propor ação contra terceiros em defesa de sua posse e até 

do próprio senhorio direto se este estiver a perturbá-la ou não estiver cumprindo suas 

obrigações estabelecidas no contrato enfitêutico, fazendo uso dos interditos possessórios. 

Além do mais, o art. 1.266 do Código Civil de 200213 vai determinar que se for 

achado tesouro no bem imóvel objeto da enfiteuse, o foreiro terá direito a metade. Porém se 

o próprio foreiro achá-lo, terá direito total sobre ele. 

O art. 694 do CC de 191614 possibilitava ao foreiro constituir subenfiteuses, além de 

estipular que essas eram reguladas pelas mesmas disposições concernentes a enfiteuse e 

que as enfiteuses instituídas sobre terrenos de marinha e seus acrescidos seria regulada por 

lei especial. 

Porém, com o advento do Código Civil de 2002, em seu art. 2.038, §1ª, inciso II, fica 

proibido o estabelecimento de subenfiteuses, determinando ainda, em seu §2ª, que as 

enfiteuses feitas sobre terrenos de marinha e seus acrescidos serão regulada por lei 

                                                 
13 Art. 1.266. Achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta, 
ou será deste por inteiro quando ele mesmo seja o descobridor. 
14 Art. 694. A sub-emfiteuse está sujeita às mesmas disposições que a enfiteuse. A dos terrenos de marinha e 
acrescidos será regulada em lei especial. 
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especial. 

Por fim, veja o art. 693 do CC de 1916: 

Art. 693. Todos os aforamentos, inclusive os constituídos anteriormente a este Código, 

salvo acordo entre as partes, são resgatáveis dez anos depois de constituídos, 

mediante pagamento de um laudêmio, que será de dois e meio por cento sobre o 

valor atual da propriedade plena, e de dez pensões anuais pelo foreiro, que não 

poderá no seu contrato renunciar ao direito de resgate, nem contrariar as disposições 

imperativas deste capítulo.(Redação dada pela Lei nº 5.827, de 1972). 

O artigo citado estabelece que mais um direito ao enfiteuta, o direito ao resgate, que 

é fato de o foreiro adquirir para si o bem em seu domínio pleno, podendo se dá após 10 (dez) 

anos do ato que constituiu a enfiteuse, mediante o pagamento de um laudêmio no montante 

de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor atual da propriedade plena mais 10 (dez) 

pensões anuais. Esse direito não pode ser objeto de renúncia no contrato. 

 

3.3 Direitos e deveres do senhorio direto 

 

O primeiro e mais importante direito que compete ao senhorio direto é o do 

recebimento de um valor, chamado foro, cânon ou pensão, que será certo e invariável, pago 

anualmente por parte do foreiro, para que possa, dessa forma, exercer a enfiteuse sobre o 

bem acordado. Ainda, como direito primordial, o senhorio tem o de exigir a conservação da 

substância do bem. 

Como corolário do direito de propriedade que o senhorio exerce sobre o bem objeto 

da enfiteuse, é permitido a este alienar o domínio direto do bem, sem, claro, adentrar no 

domínio útil exercido pelo foreiro. 

É direito daquele que tem o domínio direto do bem concordar ou não com a divisão 

em glebas do imóvel aforado quando requerida pelo foreiro (art. 681 do CC de 1916). 

O senhorio direto terá direito a um aviso prévio por parte do foreiro quando este 

quiser vender ou dar em pagamento o bem aforado, possuindo um prazo de 30 (trinta) dias 
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para declarar se quer o bem no mesmo preço e nas mesmas condições (art. 683 do CC de 

1916). 

Se o senhorio direto não exercer seu direito de preempção, terá, ainda, legitimidade 

de cobrar o laudêmio (art. 686 do CC de 1916), hipótese hoje proibida pelo inciso I do §1ª do 

art. 2.038 do novo Código, com exceção da hipótese prevista no art. 22, §1º, inciso I da Lei 

nº 9.514/97: 

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o 
devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, 
ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 

§ 1o A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não 
sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da 
propriedade plena: (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 11.481, de 2007) 
I - bens enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio, se 
houver a consolidação do domínio útil no fiduciário; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 
2007) 

Ainda, é permitido ao senhorio direto, se o foreiro descumprir o disposto no artigo 

683, optar por fazer uso do seu direito de preferência, reavendo o prédio daquele que o 

adquiriu pelo mesmo preço que foi pago por este (art. 685 do CC de 191615). 

De acordo com o posto pelo art. 684 do CC de 1916, o senhorio direto está sujeito às 

mesmas obrigações impostas ao foreiro, quando aquele for vender ou dar em pagamento o 

bem e não o notificar para que exerça seu direito de preferência nessas transações. 

Era, através do art. 686 do CC de 1916, direito do senhorio direto receber o 

laudêmio, quando não fizesse uso do seu direito de opção sobre o bem aforado no momento 

em que este fosse vendido ou dado em pagamento, situação que não mais perdura nos dias 

atuais. 

O senhorio direto desfruta do direito de ser avisado de que o bem objeto da enfiteuse 

será doado, dado em dote ou trocado por coisa não fungível pelo foreiro, dentro do prazo de 

60 (sessenta) dias, contados do ato da transmissão (art. 688 do CC de 1916). 

Além disso, é legítimo ao senhorio direto ser citado quando o bem for à praça, devido 

a dívidas não pagas pelo enfiteuta, tendo preferência na arrematação, sobre os demais 
                                                 
15 Art. 685. Se o enfiteuta não cumprir o disposto no art. 683, poderá o senhorio direto usar, não obstante, de 
seu direito de preferência, havendo do adquirente o prédio pelo preço da aquisição. 



35 

 

 

 

lançadores, em condições iguais e na adjudicação, na falta deles (art. 689 do CC de 1916). 

Ademais, o senhorio tem direito de escolha do cabecel, caso, no prazo de seis 

meses, não for escolhido pelas pessoas entre as quais está dividida a enfiteuse. Em se 

tratando ainda dessa situação, o senhorio direto tem direito de conceder ou não a divisão do 

prazo do pagamento do foro, situação em que se constituirá prazo distinto (art. 690 do CC de 

1916). 

Ainda, o senhorio tem direito de receber o pagamento do resgate do bem pelo 

foreiro. 

Enfim, é dever do senhorio respeitar o domínio útil exercido pelo foreiro, sem 

perturbá-lo, notificá-lo se for alienar o domínio direto do bem e conceder o resgate quando 

requerido pelo enfiteuta, nos limites estabelecidos em lei e pelo contrato de enfiteuse. 

 

3.4 A enfiteuse sobre o bem público 

 

Quanto aos bens públicos da União, preceitua o Decreto-Lei n° 9.760/46 em seu art. 

64, caput16, que os bens imóveis, quando não utilizados em serviço público, poderão ser 

alugados, aforados ou cedidos, qualquer que seja sua natureza. 

Dessa forma, a enfiteuse sobre bem imóvel público dá-se somente diante de bens 

dominicais, os quais não estão afetados de finalidade pública. 

A enfiteuse pública ou de direito público, como se pode chamá-la, tem os mesmos 

princípios fundamentais da enfiteuse de direito civil, havendo distinções em alguns aspectos. 

O sistema jurídico pelo qual são regidas as enfiteuses públicas federais está previsto 

pelo Capítulo IV (Do Aforamento a arts. 99 aos 124) do Decreto-Lei n° 9.760/46. 

Destaca-se, neste ponto, o art. 64, §2º desse Decreto-Lei que preceitua a situação 

em que se dará a enfiteuse pública, “§ 2º O aforamento se dará quando coexistirem a 
                                                 
16 Art. 64. Os bens imóveis da União não utilizados em serviço público poderão, qualquer que seja a sua 
natureza, ser alugados, aforados ou cedidos. 
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conveniência de radicar-se o indivíduo ao solo e a de manter-se o vínculo da propriedade 

pública.” 

Da leitura do referido artigo, percebe-se que o objetivo do aforamento público é o 

mesmo de origem da enfiteuse civil, qual seja: fazer com que o indivíduo se fixe na terra, 

sem, contudo, perder o direito de propriedade sobre ela. 

Dando continuidade, vê-se que para que haja a enfiteuse de bem imóvel público da 

União é necessário a autorização do Presidente da República ou expressa previsão legal 

(art. 99). 

A partir disso, haverá uma audiência, em que serão ouvidos Ministérios da Defesa, 

da Agricultura e dos Transportes, bem como das Prefeituras Municipais conforme se tratar o 

bem de sua respectiva competência (art. 10017) 

Após, os órgão consultados deverão pronunciar-se em 30 (trinta) dias, prorrogável 

por igual período (art. 100, §2°). 

Em existindo concordância quanto à instituição da enfiteuse, o Serviço do Patrimônio 

da União (SPU) notificará os interessados com preferência no aforamento, para que o 

requeiram no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de perder qualquer direito que 

possa lhe assistir (art. 104). 

O art. 105 define aqueles que têm preferência na enfiteuse: 

Art. 105. Tem preferência ao aforamento: 
1º – os que tiverem título de propriedade devidamente transcrito no Registo de 

                                                 
17 Art. 100. A aplicação do regime de aforamento a terras da União, quando autorizada na forma dêste Decreto-
lei, compete ao S. P. U., sujeita, porém, a prévia audiência: 
a) dos Ministérios da Guerra, por intermédio dos Comandos das Regiões Militares; da Marinha, por intermédio 
das Capitanias dos Portos; da Aeronáutica, por intermédio dos Comandos das Zonas Aéreas, quando se tratar 
de terrenos situados dentro da faixa de fronteiras, da faixa de 100 (cem) metros ao longo da costa marítima ou 
de uma circunferência de 1.320 (mil trezentos e vinte) metros de raio em tôrno das fortificações e 
estabelecimentos militares; 
b) do Ministério da Agricultura, por intermédio dos seus órgãos locais interessados, quando se tratar de terras 
suscetíveis de aproveitamento agrícola ou pastoril; 
c) do Ministério da Viação e Obras Públicas, por intermédio de seus órgãos próprios locais, quando se tratar de 
terrenos situados nas proximidades de obras portuárias, ferroviárias, rodoviárias, de saneamento ou de 
irrigação; 
d) das Prefeituras Municipais, quando se tratar de terreno situado em zona que esteja sendo urbanizada. 
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Imóveis; 
2º – os que estejam na posse dos terrenos, com fundamento em título outorgado 
pelos Estados ou Municípios; 
3º – os que, necessariamente, utilizam os terrenos para acesso às suas propriedades; 
4º – os ocupantes inscritos até o ano de 1940, e que estejam quites com o pagamento 
das devidas taxas, quanto aos terrenos de marinha e seus acréscidos; 
5º – os que, possuindo benfeitorias, estiverem cultivando, por si e regularmente, terras 
da União, quanto às reservadas para exploração agrícola, na forma do art. 65; 
(Revogado pela Lei nº 9.636, de 1998) 
6º – os concessionários de terrenos de marinha, quanto aos seus acréscidos, desde 
que êstes não possam constituir unidades autônomas; 
7º – os que no terreno possuam benfeitoriais, anteriores ao ano de 1940, de valor 
apreciável em relação ao daquele; 

Os pedidos de aforamento serão dirigidos ao Chefe do órgão local do SPU, 

acompanhados dos documentos comprobatórios dos direitos de preferência  alegados pelo 

interessado (art. 106). 

Aprovada a concessão da enfiteuse, lavrar-se-á em livro próprio do SPU o contrato 

enfitêutico onde constarão as condições estabelecidas e as características do terreno 

aforado (art. 109). 

Porém, se, dentro do prazo de 180 dias, ninguém se apresentar ou alcançar as 

condições estabelecidas no decreto, a SPU determinará a medição e avaliação do terreno 

aforado (art. 107) e, após, promoverá venda do domínio útil deste (art. 110). 

Pela disposição do art. 101, os terrenos aforados pela União ficam sujeitos ao foro de 

0,6% do valor do domínio pleno, devendo ser pago anualmente devidamente atualizado. O 

foro é crédito fiscal, que pode ser cobrado por meio de processo executivo fiscal. 

Por fim, o art. 103 determina as causas de extinção da enfiteuse pública: 

Art. 103. O aforamento extinguir-se-á: (Redação dada pela Lei nº 
11.481, de 2007) 
I - por inadimplemento de cláusula contratual; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 
II - por acordo entre as partes; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 
III - pela remissão do foro, nas zonas onde não mais subsistam os motivos 
determinantes da aplicação do regime enfitêutico; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 
2007) 
IV - pelo abandono do imóvel, caracterizado pela ocupação, por mais de 5 (cinco) 
anos, sem contestação, de assentamentos informais de baixa renda, retornando o 
domínio útil à União; ou (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 
V - por interesse público, mediante prévia indenização. (Incluído pela Lei nº 11.481, de 
2007) 

 Tais causas são complementares às causas de extinção da enfiteuse previstas no 
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CC de 1916, chamadas causas gerais de extinção. 

Dentre as causas previstas no artigo acima, destaca-se o interesse público, no qual 

se a enfiteuse não estiver cumprindo a finalidade do interesse público, poderá ser extinta. 

Observa-se com isso que a enfiteuse pública obedecerá, além daqueles específicos 

princípios de enfiteuse privada, os princípios da Administração Pública. 

 

3.5 Terrenos de marinha 

 

Os terrenos de marinha são bens públicos pertencentes à União, conforme dispõe 

expressamente o art. 20, inciso VII da CF18, tendo em vista a segurança e defesa nacional 

serem de competência desta pessoa jurídica. 

O Decreto-Lei n° 9.760/46 em seu art. 2°, caput, define terreno de marinha como 

sendo a área banhada pelo mar ou por rios navegáveis, compreendida em 33 (trinta e três) 

metros da linha do preamar-médio (média das marés altas) em direção à terra. 

Conforme o Decreto acima, será de competência do Serviço de Patrimônio da União 

(SPU) a demarcação das áreas correspondentes ao terreno de marinha, haja vista que a 

linha inicial, a linha de preamar-médio, é variável. 

Os terrenos de marinha são bens dominicais e, por isso, são desafetados de 

finalidade pública. 

Tempos atrás, os terrenos de marinha eram áreas inexploradas. Como forma de 

aproveitá-las, na época, a Monarquia utilizou-se da enfiteuse, tanto neste sentido quanto 

para arrecadar pecúnia. Hoje, quem detém tais benefícios é a União, que possui grande 

interesse em manter essas enfiteuses como fonte de renda. 

Com relação a esses imóveis, a SPU cobra do enfiteuta entre 0,6% a 5% do valor do 

imóvel como foro que deve ser pago anualmente. 
                                                 
18Art. 20. São bens da União: 
(…) 
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 
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Para a constituição da enfiteuse nesses terrenos, a SPU, com prévia audiência da 

Marinha, através das Capitanias dos Portos, que terão 30 (trinta) dias (prorrogável por mais 

30 (trinta) dias) para se manifestar. Se nada alegar, s SPU entenderá como assentimento. Se 

for contra, deverá justificar. 

De acordo com o Decreto-Lei n° 9.760/46, art. 12, a enfiteuse através de leilão ou 

concorrência pública, tendo como preço mínimo do terreno o de mercado. 

Nessas licitações, serão dadas certas preferências, conforme preceitua o art. 105 do 

Decreto-Lei n° 9.760/4619. 

Após efetuada a licitação, o ganhador poderá pagar o valor da enfiteuse à vista ou 

dando uma entrada de 10% (dez por cento), dividindo o restante em até 120 (cento e vinte) 

parcelas mensais e consecutivas, desde que a última seja antes de o adquirente completar 

oitenta anos de idade. 

Cumpre mencionar que o advento do CC/02,mais especificamente em seus artigos 

que tratam de enfiteuse, os aforamentos de terrenos de marinha não foram afetados, haja 

vista serem regidos por legislação própria (Decreto-Lei n° 9.760/46). 

                                                 
19

 Art. 105. Tem preferência ao aforamento: 
1º - os que tiverem título de propriedade devidamente transcrito no Registo de Imóveis; 
2º - os que estejam na posse dos terrenos, com fundamento em título outorgado pelos Estados ou Municípios; 
3º - os que, necessariamente, utilizam os terrenos para acesso às suas propriedades; 
4º - os ocupantes inscritos até o ano de 1940, e que estejam quites com o pagamento das devidas taxas, 
quanto aos terrenos de marinha e seus acréscidos; 
5º - os que, possuindo benfeitorias, estiverem cultivando, por si e regularmente, terras da União, quanto às 
reservadas para exploração agrícola, na forma do art. 65; 
(Revogado pela Lei nº 9.636, de 1998) 
6º - os concessionários de terrenos de marinha, quanto aos seus acréscidos, desde que êstes não possam 
constituir unidades autônomas; 
7º - os que no terreno possuam benfeitoriais, anteriores ao ano de 1940, de valor apreciável em relação ao 
daquele; 
8º - os concessionários de serviços públicos, quanto aos terrenos julgados necessários a êsses servirços, a 
critério do Govêrno, (Revogado pela Lei nº 9.636, de 1998) 
9º - os pescadores ou colônias de pescadores, que se obrigarem a manter estabelecimento de pesca ou 
indústria correlata, quanto aos terrenos julgado apropriados; 
(Revogado pela Lei nº 9.636, de 1998) 
10º - os ocupantes de que trata o art. 133, quanto ás terras devolutas situadas nos Territórios Federais. 
(Revogado pela Lei nº 9.636, de 1998) 
Parágrafo único. As questões sobre propriedades, servidão e posse são da competência dos Tribunais Judiciais. 
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Dessa forma, é importante citar tais bens públicos, uma vez que neles se concentram 

a maior quantidade de enfiteuses feitas pela União, objeto central do presente trabalho. 

Será visto mais adiante que as ações nas quais foi possibilitada a usucapião do 

domínio útil tratam de terrenos de marinha, mostrando mais uma vez seu necessário 

destaque. 
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4 A USUCAPIÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

A usucapião é um dos modos de aquisição da propriedade de bem imóvel, podendo 

ser também de bem móvel, de qualquer direito real pela posse prolongada, desde que 

preenchidos os requisitos legais de cada caso. Sendo também chamada de prescrição 

aquisitiva, a usucapião está regulada nos artigos 1.238 a 1.244 do Código Civil de 2002, 

alterados pela Lei nº 12.424 de 2011, bem como pelos arts. 183, §3° e 191, parágrafo único 

da Constituição Federal de 1988. 

Neste ponto, é válido tecer breves comentários acerca da propriedade em si e de sua 

função social, bem como da posse e de sua função social, tendo em vista que os institutos 

da função social da posse e da propriedade dão fundamento para a usucapião. 

 

4.1 Aspectos gerais da propriedade 

 

A propriedade é o direito mais amplo dentre os direitos reais, nela estão todas as 

faculdades, todos os poderes que uma pessoa, um sujeito de direitos, pode ter quando se 

relaciona com uma coisa ou um bem. 

Está regulada principalmente no Código Civil de 2002 e na Constituição Federal de 

1988. 

O art. 1.228 do CC de 2002, caput, tratou de estipular os poderes do proprietário e 

não a propriedade em si, determinando que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e 

dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha. 

Percebe-se que a propriedade abrange os poderes de usar, gozar, dispor ou alienar 

e reivindicar a coisa. Quando reunidos todos esses nas mãos de uma só pessoa, dir-se-á 

que ela possui a propriedade plena da coisa. Porém, pode ocorrer o desmembramento 

dessas faculdades, encontrando uma ou outra em pessoas diferentes, o que caracterizará 
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uma propriedade menos plena, ou limitada. 

Dessa forma, presume-se a propriedade como sendo plena e exclusiva (art. 1.231 do 

CC/02). Entretanto, tal presunção é juris tantum, ou seja, admite prova em contrário do 

interessado. 

 Os elementos constitutivos da propriedade são: jus utendi, jus fruendi, jus abutendi e 

rei vindicatio. O jus utendi corresponde ao direito de usar, que consiste na faculdade do dono 

de fazer uso da coisa da maneira que melhor lhe aprouver, de pôr a coisa a seu serviço, sem 

alterar sua substância, excluindo de terceiros esse poder, desde que atenda aos limites 

legais e à função social da propriedade, de acordo com o art. 1.228, §1º do CC de 2002: 

Art. 1.228 (…) 

§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade 
com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das 
águas. 

Ainda, o §2° do art. 1.228 proíbe o proprietário utilizar da coisa com a intenção de 

prejudicar a outrem 

O jus fruendi diz respeito ao direito de usufruir ou gozar, que permite ao proprietário 

perceber os frutos e rendimentos que a coisa lhe der, sejam naturais ou civis. 

O jus abutendi é o direito de dispor da coisa, podendo gravá-la de ônus, transferi-la e 

aliená-la a outrem a qualquer título, podendo também consumir sua substância, transformá-la 

ou alterá-la, e até mesmo destruí-la, desde que não implique em consequências antisociais. 

Por fim, a rei vindicatio é o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua 

ou detenha, fazendo uso de instrumentos cabíveis para tanto, como a ação reivindicatória. 

Como forma de delimitar a extensão da propriedade, o art. 1.229 do CC estabeleceu 

que “a propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura 

e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que 

sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele 

interesse legítimo em impedi-las.” 
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Dessa forma, percebe-se que o proprietário de imóvel não tem direito somente sobre 

a superfície, mas também ao espaço aéreo e ao solo. Todavia, cumpre mencionar que as 

minas e jazidas encontradas no solo constituem propriedade distinta deste para efeito de 

exploração ou aproveitamento industrial (art. 176 da CF/88 20  e art. 84 21  do Código de 

Mineração). São, conforme o art. 20, inciso IX da CF/88, bens da União, competindo-lhe sua 

exploração. 

4.1.1 Função social da propriedade 

Devido às séries de transformações sociais e econômicas, a propriedade ganhou 

contornos mais flexíveis, não mais se apresentando como um direito absoluto e intangível, 

mas sim como um direito que deve se adequar com as necessidades sociais do meio em que 

está inserido, em razão do reconhecimento dos parâmetros plasmados na ideia de 

propriedade funcionalizada. 

Surge, assim, o princípio da função social da propriedade inserido no art. 5°, inciso 

XXIII, como direito fundamental, e no art. 170, inciso III, da CF/88, como garantia da justiça 

social, dentro da ordem econômica jurídico-constitucional. Nesse sentido, encontra-se 

também o §1° do art. 1.228 do CC22. 

Diante da atual ordem jurídica brasileira, a função social tornou-se parte integrante 

da propriedade, dela não se separando em momento algum. Ou seja, todos aqueles que 

detêm a propriedade de bem ou coisa têm o dever de agir em nome da coletividade, onde 

prevalece os interesses sociais. 

Nos dizeres de Uadi Lâmmego Bulos (2014, p. 616): 

                                                 
20 Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 
garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 
21 Art 84. A Jazida é bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, não abrangendo a propriedade dêste o 
minério ou a substância mineral útil que a constitui. (Renumerado do Art. 85 para Art. 84 pelo Decreto-lei nº 318, 
de 1967) 
22 Art. 1.228 (...)   

§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais 
e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as 
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 
das águas. 
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Função social da propriedade é a destinação economicamente útil da propriedade, em 
nome do interesse público. 
Seu objetivo é otimizar o uso da propriedade, de sorte que não possa ser utilizada em 
detrimento do progresso e da satisfação da comunidade. 

O cumprimento da função social da propriedade compreende tanto ações positivas, 

como utilizar o imóvel de forma produtiva, quanto ações negativas, como  não permitir que a 

sua utilização seja prejudicial ao meio ambiente. Como forma de assegurar esse 

cumprimento corretamente, a Constituição Federal previu em seu texto formas de como a 

propriedade pode satisfazer sua função social, nos imóveis urbanos (art. 182) e nos imóveis 

rurais (art. 186) : 

Art. 182 (omissis) 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

Nesta linha de raciocínio, André Ramos Tavares (2012, p. 705), citando Rogério 

Orrutea, vai dizer que 

…em face do princípio da função social fica o proprietário jungido a observar desde o 
papel produtivo que deve ser desempenhado pela propriedade — passando pelo 
respeito à ecologia — até o cumprimento da legislação social e trabalhista pertinente 
aos contratos de trabalho. 

Percebe-se, pois, que são vários os modos pelos quais se pode alcançar a função 

social da propriedade. 

Assim, não há como desvencilhar a propriedade de sua função social diante da atual 

ordem jurídica, mostrando-se como um direito-dever do proprietário. 

A função social da propriedade mostra-se como uma limitação do próprio direito de 

propriedade, o qual, assim como todos os outros direitos fundamentais, são passíveis de 

ponderação quando confrontados entre si. 

Nas palavras de Luiz Edson Fachin (1988, p. 19): 
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A expressão função social corresponde a limitações, em sentido largo, impostas ao 
conteúdo do direito de propriedade. Tais restrições são nova feição no direito e na 
época contemporânea constituem matéria de vasto estudo, especialmente na seara 
do Direito Administrativo. Ao Direito Privado, o princípio comparece como relevante 
dado a compor o quadro histórico e jurídico do instituto. 
(…) 
A função social da propriedade corresponde a limitações fixadas no interesse público 
e tem por finalidade instituir um conceito dinâmico de propriedade em substituição ao 
conceito estático, representando uma projeção da reação anti-individualista. O 
fundamento da função social da propriedade é eliminar da propriedade privada o que 
há de eliminável. 

Dessa forma, vê-se que a função social constitui-se como elemento limitador da 

propriedade, como garantidor do objetivo social acima dos conceitos individualistas. 

O cumprimento da função social se mostrará com um dever jurídico a ser seguido 

pelo proprietário, sobre o qual irá recair a obrigação de dar explorar a propriedade de forma 

produtiva, sob pena de vir a perdê-la caso não o faça. Nesse sentido, nota-se o precedente 

do STF abaixo colacionado: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - A QUESTÃO DO ABUSO 
PRESIDENCIAL NA EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS - POSSIBILIDADE DE 
CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DA 
URGÊNCIA E DA RELEVÂNCIA (CF, ART. 62, CAPUT) - REFORMA AGRÁRIA - 
NECESSIDADE DE SUA IMPLEMENTAÇÃO - INVASÃO DE IMÓVEIS RURAIS 
PRIVADOS E DE PRÉDIOS PÚBLICOS - INADMISSIBILIDADE - ILICITUDE DO 
ESBULHO POSSESSÓRIO - LEGITIMIDADE DA REAÇÃO ESTATAL AOS ATOS DE 
VIOLAÇÃO POSSESSÓRIA - RECONHECIMENTO, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA 
VALIDADE CONSTITUCIONAL DA MP Nº 2.027-38/2000, REEDITADA, PELA ÚLTIMA 
VEZ, COMO MP Nº 2.183-56/2001 - INOCORRÊNCIA DE NOVA HIPÓTESE DE 
INEXPROPRIABILIDADE DE IMÓVEIS RURAIS - MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE 
DESTINA, TÃO-SOMENTE, A INIBIR PRÁTICAS DE TRANSGRESSÃO À 
AUTORIDADE DAS LEIS E À INTEGRIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - 
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INSUFICIENTEMENTE 
FUNDAMENTADA QUANTO A UMA DAS NORMAS EM EXAME - INVIABILIDADE DA 
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - CONSEQÜENTE INCOGNOSCIBILIDADE PARCIAL DA 
AÇÃO DIRETA - PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR CONHECIDO EM PARTE E, 
NESSA PARTE, INDEFERIDO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL 
DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS (URGÊNCIA E RELEVÂNCIA) QUE 
CONDICIONAM A EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS. (…)  - O direito de 
propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave 
hipoteca social, a significar que, descumprida a função social que lhe é inerente (CF, 
art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial privada, 
observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos 
fixados na própria Constituição da República. - O acesso à terra, a solução dos 
conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização 
apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente 
constituem elementos de realização da função social da propriedade. A 
desapropriação, nesse contexto - enquanto sanção constitucional imponível ao 
descumprimento da função social da propriedade - reflete importante instrumento 
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destinado a dar conseqüência aos compromissos assumidos pelo Estado na ordem 
econômica e social. - Incumbe, ao proprietário da terra, o dever jurídico- -social de 
cultivá-la e de explorá-la adequadamente, sob pena de incidir nas disposições 
constitucionais e legais que sancionam os senhores de imóveis ociosos, não 
cultivados e/ou improdutivos, pois só se tem por atendida a função social que 
condiciona o exercício do direito de propriedade, quando o titular do domínio cumprir a 
obrigação (1) de favorecer o bem-estar dos que na terra labutam; (2) de manter níveis 
satisfatórios de produtividade; (3) de assegurar a conservação dos recursos naturais; 
e (4) de observar as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho 
entre os que possuem o domínio e aqueles que cultivam a propriedade. (…) 
Precedentes (RTJ 179/35-37, v.g.)23. 

Assim, o cumprimento da função social é dever jurídica do proprietário, podendo até 

haver sanções para aqueles que não a seguem, tal como a desapropriação-sanção. 

 

4.2 Posse: caracteres gerais e classificação 

 

A despeito das dificuldades que a doutrina encontra com relação ao conceito de 

posse, o atual Código Civil em seu art. 1.196 cuidou de conceituar aquele que detém a 

posse, considerando “possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de 

algum dos poderes inerentes à propriedade.” 

Deduz-se que o artigo, assim como alguns doutrinadores, volta-se para o estado de 

fato de quem tem o bem. Ou seja, o CC considera a posse um fato, mas com repercussões 

jurídicas, sendo considerado um direito para seus efeitos, tendo em vista os mais diversos 

dispositivos que o garantem e o resguardam. Nas palavras de Washington de Barros 

Monteiro e Carlos Alberto Dabus Maluf (2013, p. 31): “... apesar de constituir um fato, produz 

consequências jurídicas. Será, portanto, simultaneamente, fato e direito, incluindo-se, pela 

sua natureza, entre os direitos pessoais.” 

As coisas sobre as quais pode recair a posse são: todas as coisas corpóreas, exceto 

aquelas que forem qualificadas como fora de comércio; as coisas acessórias que puderem 

ser separadas da principal sem que haja mudança da substância desta; as coisas coletivas; 

                                                 

23 ADI 2213 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2002, DJ 23-04-2004 
PP-00007 EMENT VOL-02148-02 PP-00296 



47 

 

 

 

a maioria dos direitos reais de fruição, tais como o uso, o usufruto, etc.; dois direitos reais de 

garantia: o penhor e a anticrese; e os direitos pessoais patrimoniais ou de crédito. 

A classificação da posse está dividida em sete critérios. Quanto à extensão da 

garantia possessória, a posse pode ser direta ou indireta. Será direta quando o indivíduo 

recebe o bem, para usá-lo e ou gozá-lo, através de acordo, tornando-se temporária e 

derivada; e indireta quando a pessoa cede o uso de um bem a outrem (art. 1.197 do 

CC/2002). 

Quanto à exclusividade da posse, tem-se que a posse será exclusiva ou composse 

ou paralela, sendo exclusiva quando pertence a uma única pessoa, composse quando duas 

ou mais pessoas exercem simultaneamente poderes possessórios sobre a mesma coisa, e 

paralela quando houver concorrência ou sobreposição de posses, ou seja, haverá várias 

posses de natureza diversa sobre um único bem. 

Quanto à simultaneidade do exercício da posse. Há duas possibilidades: a composse 

pro diviso e a composse pro indiviso. A primeira vai ocorrer quando os compossuidores já 

sabem a parte que cabe a cada um, havendo uma divisão de fato, mas não de direito; e o 

segundo quando estes não tem conhecimento da parcela real que compete a cada um, há 

somente da parte ideal do bem (art. 1.199 do CC/2002). 

Quanto aos vícios objetivos, a posse pode ser justa ou injusta. Será justa quando 

não contiver vícios, ou seja, não for violenta, clandestina ou precária (art. 1.208 do CC/02); e 

injusta quando tiver esses vícios (a posse violenta é aquela adquirida por força física ou 

violência moral, a clandestina estabelece-se em meio ao não-conhecimento daquele que tem 

interesse em conhecê-la, e a precária origina-se do abuso de confiança por aquele que 

recebe a coisa com o dever de restituí-la). 

Quanto à subjetividade. A posse será de boa-fé ou de má-fé. A de boa-fé ocorrerá 

quando o possuidor tem a plena certeza de que aquilo lhe pertence (art. 1.201 do CC/2002). 

Já a de má-fé vai se dá quando se tem ciência de que a sua posse não é legítima, por razão 

de vício ou causa impeditiva de aquisição (art. 1.202 do CC/2002). 

Quanto aos efeitos da posse. Pode-se dizer que a posse é ad interdicta ou  ad 
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usucapionem. A primeira manifesta-se quando aquele que tem o bem pode amparar-se nos 

interditos possessórios, caso alguém ameace, turbe, esbulhe ou faça perder sua posse. Já a 

segunda ocorre quando a posse da coisa der origem à usucapião da mesma, desde que 

preenchidos os requisitos legais. 

Quanto à atividade laborativa, a posse será produtiva ou improdutiva. Produtiva 

quando o possuidor pratica atos que efetivem a função social da propriedade, constituindo 

morada ou investimentos econômicos; e improdutiva quando o possuidor não explora o bem 

de que tem posse. 

Por último, a posse ainda pode ser natural ou jurídica. Será natural quando é 

necessário o exercício de poderes de fato para que se efetue a posse. E jurídica quando se 

adquire por determinação da lei, sem precisar desenvolver nenhuma ato físico. 

A posse pode ser adquirida de modo originário ou derivado. O modo originário ocorre 

quando sobre aquele bem não havia anteriormente uma posse, não necessitando de 

permissão de antigo possuidor, pois este não existe, ou seja, acontece independentemente 

de translatividade. Já no modo derivado, ter-se-á um antigo possuidor e um novo possuidor, 

na qual esse antigo deve consentir com a transferência da posse, que será através de título 

jurídico. 

Como modos originários, há a apropriação ou apreensão do bem e o exercício do 

direito. A apreensão da coisa vai se dá quando o possuidor passa a ter condições de dispor 

dela livremente, excluindo a ação de terceiros, sendo que a coisa será tida como “sem dono”, 

ou seja, ou foi abandonada (res derelicta) ou não é de ninguém (res nullius). A aquisição da 

posse pelo exercício do direito ocorre quando há uma manifestação externa de um direito 

que pode ser objeto de uma relação possessória, tais como a servidão e o uso. 

Ademais, os modos derivados de aquisição da posse serão a tradição, o constituto 

possessório e a acessão. A tradição constitui na entrega ou transferência da coisa, 

prescindindo de expressa declaração de vontade. 

O constituto possessório se dará quando houver conversão da posse indireta em 

direta, que será por meio de duas ações: uma, de transferência do possuidor antigo para o 
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novo possuidor, e outra, de conservação da posse pelo antigo possuidor em nome do novo 

adquirente, implicando no desmembramento da posse em direta e indireta. 

A acessão acontece quando há um prolongamento da posse entre os sucessores. 

Essa modalidade abrange a sucessão e a união. A sucessão resulta quando, por via 

testamental, os herdeiros adquirem a coisa objeto de posse do antecessor, sendo que esta 

posse terá as mesmas qualidades da anterior (art. 1.206 CC/2002). Já a união vai se dá no 

momento em que houver a constituição de posse a título singular, nascendo uma nova 

posse, completamente diferente da anterior, por exemplo, a compra e venda do bem. 

Ressalte-se a existência das acessões naturais, por exemplo, a aluvião, a avulsão e o 

abandono de álveo. 

Desse modo, segundo o art. 1.205 do CC de 2002, infere-se que as pessoas que 

podem adquirir a posse são a própria pessoa que a pretende ter ou por seu representante e 

por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. 

Assim, a própria pessoa que pretende ver efetivada sua posse pode adquiri-la desde 

que esteja em pleno gozo de sua capacidade de fato e pratique atos nesse sentido, fazendo 

com que se exteriorize seu domínio, ou representante desta, podendo ser legal (pais, 

curadores ou tutores) ou convencional (procurador), sendo que este último deve estar dotado 

de mandato com poderes para isso, ou por terceiro sem mandato, situação que fica a 

depender de ratificação da pessoa interessada na posse. 

A posse pode ser perdida pelo abandono (o possuidor afasta-se do bem 

intencionalmente, com o objetivo de se privar de sua disponibilidade); pela própria tradição, 

que, além de ser modo aquisitivo, também extingue a posse para aquele que cedeu a coisa; 

pela perda da coisa, quando o possuidor não mais encontrá-la, de maneira que não mais 

poderá usar a coisa; pela destruição total da coisa decorrente de evento fortuito ou atos do 

próprio possuidor ou de terceiro, caso em que a coisa não mais atenderá sua finalidade 

econômica; pela sua inalienabilidade, por ter sido colocada fora de comércio por algum 

motivo; pela posse de outrem, quando o antigo nada fizer para readquirir a posse que lhe foi 

tirada e não foi reintegrada no tempo competente; e pelo constituto possessório, pois ocorre 

a alteração da relação possessória. 
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Neste ponto, cumpre destacar um tema que não é recente, mas vem sendo 

desenvolvido profundamente somente agora: a função social da posse. Tal é importante para 

o presente trabalho, tendo em vista que o fundamento primordial para a possibilidade de 

ocorrência da usucapião é a posse e, principalmente, o sentido produtivo dado ao imóvel 

anteriormente inutilizado, o que se consubstancia na sua função social. 

A posse enquanto fato é mais clara e evidente quando se refere à função social. Isso 

ocorre, pois a função social não se apresentará como uma limitação da posse, mas sim 

como uma forma de exteriorização de seu conteúdo mais aparente, que é o atendimento à 

produtividade da coisa, podendo se mostrar como posse-trabalho ou posse-moradia. Ambas 

são merecedoras de tutela pelo ordenamento jurídico. 

Dessa forma, vê-se que no exercício da posse, a sua função social é objeto inerente, 

apresentando-se como fundamento, como expressão natural da necessidade, nos dizeres de 

Fachin (1988, p. 20). 

É assim, pois, que a usucapião se mostra como consequência à utilização social da 

posse, haja vista que essa é nada menos que a expressão da necessidade humana, veja 

Fachin (1988, p. 21): 

Antes e acima de tudo, aduz, a posse tem um sentido distinto da propriedade, qual 
seja o de ser uma forma atributiva da utilização das coisas ligadas às necessidades 
comuns de todos os seres humanos, e dar-lhe autonomia significa constituir um 
contraponto humano e social de uma propriedade concentrada e despersonalizada, 
pois, do ponto de vista dos fatos e da exteriorização, não há distinção fundamental 
entre o possuidor proprietário e o possuidor não proprietário (24). A posse assume 
então uma perspectiva que não se reduz a mero efeito, nem a ser encarnação da 
riqueza (25) e muito menos manifestação de poder: é uma concessão à necessidade. 
E é nesse passo que a posse consiste hoje ao menos numa espécia de legitimação 
do uso, reservando-se ao futuro do instituto, nessa perspectiva, papel de indisfarçável 
destaque social e histórico. O seu enfeixamento na usucapião pode, numa 
recuperação histórica, bem representar esse intento. 

Dessa forma, a função social da posse mostra-se como um elemento caracterizador 

da própria posse. 

 

4.3 Usucapião: delimitação conceitual e aspectos gerais 
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A usucapião, também chamada de prescrição aquisitiva, é um modo de aquisição 

originária da propriedade e de direitos reais igualmente. 

Seu fundamento ampara-se na utilidade social (Carlos Roberto Gonçalves, 2012, 

p.168). Ou seja, a usucapião busca garantir a segurança e a paz social, em detrimento de 

dúvidas e reivindicações surpresas. 

É disciplinada pelos arts. 1.238 a 1.244 do Código Civil de 2002, porém há diversos 

outros cadernos que dispõe sobre a usucapião nos seus variados modos, que não se cabe 

explicar neste trabalho. 

A usucapião pode se dar sobre bens móveis e imóveis, sendo este último mais 

importante para o presente trabalho. A usucapião de bens imóveis podem ser de três tipos: 

extraordinária, ordinária e especial ou constitucional, dividindo-se a última em rural e urbana. 

Assim dispõe o art. 1.238 do CC/02, que define a usucapião extraordinária: 

Art. 1.238. 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 requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título 
para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o 
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado 
obras ou serviços de caráter produtivo. 

Percebe-se que, para que se efetive a usucapião, é preciso que o indivíduo possua o 

imóvel por quinze anos ininterruptos e sem perturbação, devendo requerer ao juiz que 

declare por meio de sentença a aquisição da propriedade, para registrar no Cartório de 

Registro de Imóveis como sua. 

Ainda, o parágrafo único diminui o prazo prescricional para 10 (dez) anos se o 

possuidor tiver estabelecido moradia no imóvel ou se houver lhe dado um objetivo produtivo. 

A usucapião de que fala o citado artigo é a extraordinária, espécie mais comum e 

conhecida, pois não necessita de justo título nem boa-fé, basta que se perdure por quinze 

anos e não sofra oposição. 

Em seguida, o art. 1.239 preceitua: 

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua 
como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural 
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não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua 
família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

Tal artigo estabelece a usucapião especial rural, que foi introduzida no ordenamento 

jurídico pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 191, caput, nota-se: 

Art. 191. 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 cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua 
família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

Assim, tem-se que para que ocorra a usucapião especial rural é necessário que o 

possuidor não seja proprietário de qualquer outro imóvel, que possua o imóvel por cinco anos 

ininterruptos, que este não seja superior a cinquenta hectares e torne-o produtivo seja com 

sua moradia seja com atividades. 

Veja-se o art. 1.240 do CC de 2002: 

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta 
metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para 
sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
§1° O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 
mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 
§2° O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo 
possuidor mais de uma vez. 

Dessa feita, observa-se que este artigo estabelece a usucapião especial urbana. 

Seus requisitos são praticamente os mesmos da usucapião rural, diferindo somente que na 

especial urbana, conta-se uma área não superior a duzentos e cinquenta metros quadrados, 

sendo semelhante ao resto quando estabelece que o possuidor não pode ser dono de outro 

imóvel rural ou urbano, devendo possuir o novo imóvel por cinco anos ininterruptos e sem 

oposição, dando um objetivo a propriedade. 

O §1º deste artigo estabelece que o título de propriedade pode ser conferido a 

homem ou a mulher ou, ainda, a ambos, independente de seu estado civil. Já o §2º diz que a 

usucapião especial urbana não pode ser concedida duas vezes a mesma pessoa. 

O artigo seguinte, art. 1.240-A, vai estipular uma outra modalidade de usucapião, 

conhecida como usucapião “familiar”, qual seja a usucapião familiar, que foi instaurada para 

pessoas de baixa renda: 

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, 
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posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e 
cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-
companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel 
urbano ou rural. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

§ 1° O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de 
uma vez. 
§ 2° (VETADO).(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

A situação descrita acima é muito comum, ocorrendo quando há a separação entre 

os companheiros, onde um sai de casa e o outro fica para cuidar desta. Para a configuração 

dessa exceção, é necessário que o cônjuge que permaneceu no imóvel exerça sobre este a 

posse direta por dois anos ininterruptos, juntamente com os mesmos requisitos da usucapião 

especial urbana. 

Neste ponto, cumpre fazer uma crítica a situação descrita acima. O artigo prescreve 

que aquele que continuar no imóvel será beneficiado com sua propriedade, desde que não 

seja proprietário de outros bens. Ocorre que: nem sempre aquele que deixa o lar está o 

abandonando. Existem inúmeras situações, como a violência doméstica, em que aquele que 

deixa o lar está fazendo isso para se proteger de um mal maior. 

Ou seja, não se pode dizer, pre-estabelecer que todo aquele que deixa o lar está o 

abandonando, uma vez que tal decisão pode ter sido tomada como preservação da própria 

vida daquele que se mudou. 

Dessa forma, o legislador foi infeliz ao determinar que todo aquele que se muda do 

lar está o abandonando, merecendo críticas nesse ponto. 

Para que a usucapião seja definitivamente reconhecida e oponível contra todos, tem-

se que é preciso seu registro em órgão competente, o que somente pode ser feito através de 

sentença judicial, que deve ser requerida por aquele que tem interesse no reconhecimento 

da usucapião. Observa-se o art. 1.241 do CC de 2002: 

Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante 
usucapião, a propriedade imóvel. 
Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para 
o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 
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O art. 1.242 do CC de 200224 vai estatuir a usucapião ordinária, que vai se dá 

quando o possuidor por dez anos ininterruptos exerce os direitos de posse, com ânimo de 

dono, mansa e pacificamente, devendo ter justo título e ser de boa-fé. 

Em seu parágrafo único, diminui o prazo prescricional para cinco anos no caso de o 

imóvel ter sido adquirido onerosamente, por registro em órgão competente e cancelado 

posteriormente, sob a condição de que os possuidores tenham lhe dado um destino 

produtivo, como ou construir sua moradia lá ou destiná-lo a investimentos de interesse social 

e econômico. 

Para fins de configuração da usucapião, o possuidor pode acrescentar a posse de 

seus antecessores com vistas a preencher o tempo exigido nos artigos  citados, desde que 

todas tenham sido pacíficas e contínuas e possuam justo título e boa-fé. É o que dispõe o 

art. 1.243 do CC/2002: 

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos 
antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto 
que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de 
boa-fé. 

Por fim, o art. 1.24425 do CC/2002 determina que as disposições concernentes às 

causas que obstam, suspendem ou interrompem o prazo prescricional também se aplicam ao 

possuidor, considerando-o como um devedor, que pretende usucapir o bem. 

Além da usucapião ordinária, extraordinária, especial urbana e rural, há ainda a 

usucapião indígena que está positivada no art. 32 e 33 do Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73), 

possuindo os seguintes requisitos para sua configuração: ocupar trecho de terra privada 

inferior a cinquenta hectares por mais de dez anos consecutivos, devendo propor 

                                                 
24 Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo 
título e boa-fé, o possuir por dez anos. 
Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, 
onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os 
possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e 
econômico. 

 
25  Art. 1.244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, 
suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam à usucapião 
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diretamente a ação se tiver capacidade plena de prática de atos da vida civil, se não deverá 

ser representado pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio). 

Para que se efetive a usucapião, é necessário que a coisa seja hábil, ou seja, 

passível de ser usucapida, que haja a posse pelo decurso do tempo, devendo conter também 

o justo título e a boa-fé. Os três primeiros requisitos são comuns a todas as modalidades de 

usucapião, sendo o justo título e a boa-fé necessários apenas para a configuração da 

usucapião ordinária. 

Apesar de ser imprescindível a sentença para que se registre em órgão competente 

a aquisição da propriedade, esta não faz parte do conjunto de pressupostos da usucapião, 

uma vez que a ação de usucapião possui natureza meramente declaratória, tendo em vista 

que o próprio direito já se adquiriu. 

O conceito de coisa hábil, passível de aquisição por usucapião, confunde-se com o 

de bem, porém não podem ser usucapidos os bens fora de comércio e os bens públicos. 

Portanto, coisa hábil é aquela de domínio particular, que não se enquadra em nenhuma 

hipótese impeditiva. 

Outro pressuposto é a posse, que no caso da usucapião deve estar revestida de 

algumas características, tais como: deve estar eivado de ânimo de dono, ser mansa e 

pacífica, ou seja, sem oposição, e contínua por todo decurso do tempo prescricional. 

Em se tratando do decurso do prazo, percebe-se que há prazos diferentes para cada 

espécie de usucapião. O prazo é contado por dias, excluindo-se o primeiro e incluindo-se o 

último (art. 132, caput do CCB). 

O justo título é o instrumento hábil a transferir o domínio e a posse se não tiver 

nenhum vício impeditivo nessa transmissão, sendo que deve estar revestido de formalidades 

externas e ser registrado em cartório de registro imobiliário. 

A boa-fé se constitui quando o possuidor acredita fielmente ser legítima sua posse, 

ignorando qualquer vício ou obstáculo que impeça a aquisição do bem. 

4.3.1 Dispositivos que proíbem a usucapião de bens públicos 
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Os dispositivos que proíbem a usucapião de bem público encontram-se em diversos 

diplomas do ordenamento jurídico, bem como no entendimento jurisprudencial dos Tribunais 

Superiores. 

Os artigos na CF/88 são arts. 183, §3° e 191, parágrafo único, veja-se: 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta 
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
(...) 
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
 
Art. 191. 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 cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua 
família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 
Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

Percebe-se que o §3º do art. 183 e o parágrafo único do art. 191 são claros e 

expressos quando determinam que imóveis públicos não podem ser obtidos através da 

prescrição aquisitiva, não restando margem para  interpretações diversas. 

Ademais, o art. 102 do CC/2002 estabelece peremptoriamente que os bens públicos 

não estão sujeitos a usucapião. 

Ainda, destaca-se o art. 200 do Decreto-Lei nº 9.760 de 1946, que trata dos bens 

imóveis da União, o qual determina que os bens imóveis da União, seja qual for a sua 

natureza, não são sujeitos a usucapião. 

Este dispositivo foi mais incisivo, quando diz que qualquer que seja a natureza do 

bem público (bem de uso comum do povo, de uso especial ou dominical) não se sujeita à 

usucapião. 

Além desses artigos, há a Súmula n° 340 do STF que determina expressamente a 

impossibilidade de se usucapir bens públicos: “Súmula nº 340 STF: Desde a vigência do 

código civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos 

por usucapião.” 

Portanto, é notável a impossibilidade de aquisição de bens públicos por usucapião, 



57 

 

 

 

porém o que se está a mostrar no presente trabalho é a hipótese de usucapir o domínio útil 

do bem público que foi concedido através de enfiteuse a um parti.cular. 
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5 ANÁLISE DOS JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE POSSIBILITARAM A 

USUCAPIÃO DO DOMÍNIO ÚTIL DE BEM PÚBLICO OBJETO DE ENFITEUSE 

 

O entendimento aqui exposto foi construído através de julgados dos nossos Tribunais 

Superiores (STF e STJ) durante anos. Hoje, encontra-se pacificada a jurisprudência de que é 

possível a usucapião do domínio útil do bem público que já se encontra sob regime de 

enfiteuse. 

Como forma de embasar o ora exposto, cumpre destacar, principalmente,  o Recurso 

Extraordinário n° 82.106/PR, que serviu como precedente primordial para os próximos 

julgados, no qual o então Ministro Moreira Alves votou a favor da constituição da usucapião 

do domínio útil de bem público que já esteja sob o regime de enfiteuse. 

Igualmente, cabe analisar o RE n° 218.324/PE de 20/04/2010, como forma de 

mostrar que a posição ora defendida perdura até os dias atuais. 

 

5.1 No âmbito do STF: Recurso Extraordinário n° 82.106/PR e RE n° 218.324/PE 

 

O Recurso Extraordinário de n° 82.106 do Estado do Paraná, julgado em 07 de junho 

de 1977, versa sobre a lide entre o Município de Curitiba e o Sr. Bernardo Cezak, na qual o 

particular buscava o reconhecimento da usucapião do domínio útil de um terreno pertencente 

ao Município respectivo sobre o qual já havia sido constituída enfiteuse, conforme as provas 

levantadas no processo. 

O RE foi interposto contra acórdão, que julgou procedente a demanda, consentindo 

com a sentença, determinando ser possível a usucapião, veja-se o acórdão da decisão do 

RE: 

Enfiteuse. Bem dominical de Prefeitura Municipal. Usucapião de domínio útil. - Em se 
tratando de bem público, o usucapião não é admissível para a constituição de 
enfiteuse que vai transformar o imóvel em foreiro. O mesmo não sucede, porém, 
quando - e este é o caso dos autos - o imóvel já era foreiro, e a constituição da 
enfiteuse em favor do usucapiente se faz contra o particular até então enfiteuta, e não 
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contra a pessoa jurídica de direito público que continua na mesma situação em que se 
achava, ou seja, na de nua-proprietária. Recurso extraordinário não conhecido26. 

O Ministro Relator Carlos Thompson proferiu voto, conhecendo do recurso e lhe 

dando provimento, baseando-se em doutrina e jurisprudência anterior do próprio STF (RE n° 

76.822). 

Após, o Ministro Moreira Alves pediu vista do processo. Em seu voto, ele expõe dois 

problemas que precisam ser superados para que a usucapião possa ocorrer, veja-se: 

A propósito, dois são os problemas que se apresentam: um prejudicial do outro. O 
primeiro é o de saber se se admite usucapião de enfiteuse; segundo – que só poderá 
ser examinado se afirmativa a resposta do primeiro – se se permite usucapião de 
enfiteuse sobre bem público27. 

Dessa forma, o primeiro problema é saber se é possível a usucapião da enfiteuse. 

Nesse ponto, ele comenta que a doutrina, exceto por Pontes de Miranda, é uníssona com 

relação à admissibilidade da usucapião da enfiteuse. Para tanto, cita os autores Clóvis 

Beviláqua, Carvalho Santos, Serpa Lopes, Eduardo Espínola, entre outros. 

Como forma de embasar o defendido, o Ministro invoca outro argumento: a ampla 

admissão da posse dos direitos reais, veja-se: 

Mas, há ainda um argumento mais forte para a admissão do usucapião de enfiteuse, 
no nosso sistema jurídico. Entre nós, apesar de admitida a posse direta para os 
titulares de direitos reais limitados em virtude dos quais tenham o uso, gozo ou mera 
custódia da coisa (e posse direta que, segundo a doutrina mais corrente, mas também 
para aqueles que não o são em verdade, porque as pessoas de quem elas a 
houveram não podiam constituir esses direitos, ou por não serem proprietários de 
coisas, ou por não serem titulares dos direitos reais limitados que pretenderam 
transmitir), admite-se, amplamente, como se vê do título concernente à posse, a 
posse de direitos reais. Ora, em se trantando de enfiteuse, em que, para haver a 
posse desse direito, é necessário o pagamento do foro a alguém – o que significa que 
necessariamente existe uma relação entre alguém que exerce, ainda que de fato, a 
nua propriedade, e alguém que exerce, ainda quando também de fato, o 
impropriamente denominado domínio útil -, a posse de direitos não seria necessária 
para a proteção possessória do pretenso enfiteuta, uma vez que este tem posse direta 
sobre o imóvel (ou seja, posse sobre a coisa alheia, à semelhança do locatário que 
haja alugado casa de quem não seja proprietário dela). 

                                                 
26 RE 82106, Relator(a): Min. THOMPSON FLORES, Tribunal Pleno, julgado em 01/06/1977, DJ 07-10-1977 
PP-06916 EMENT VOL-01073-02 PP-00768 
27

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n° 82.106/PR. Autor: Bernardo Cezak. Réu: 
Município de Curitiba. Relator Ministro Carlos Thompson. Brasília-DF. 01 jun 1977. Diário da Justiça. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=177309 >Acesso em: 10 abr 2015. 
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(…) 

Não teria cabimento que, no Brasil, com argumentos que não se compadecem com o 
nosso sistema jurídico, encarado em seu todo, não se admita, de forma alguma – nem 
nesses casos, em que é ele admitido por sistemas jurídicos infensos à posse de 
direitos -, o usucapião da enfiteuse. A sabedoria do tempo impôs a sua adoção pelo 
direito comum, porque a necessidade falava mais alto do que a algidez do raciocínio 
com base na literalidade de alguns textos28. 

Dessa forma, o raciocínio utilizado pelo Ministro foi o de que se é possível a posse 

de direitos reais, também seria possível a usucapião de direitos reais, dentro dos quais se 

encontra a enfiteuse, como direito real sobre coisa alheia. 

Superado esta primeira questão, passa-se à análise da próxima questão. Porém 

antes disso, ele levanta o seguinte questionamento: é possível a constituição de enfiteuse 

através de usucapião quando se tratar de bem público? 

Neste ponto, ele afirma que não, tendo em vista que o bem para ser usucapido é 

necessário que seja hábil para tanto, seja passível de alienação. Não o é, por se tratar de 

bem público, o qual, como característica, é inalienável. 

Em contrapartida, quando se trata de bem que já estava sob regime de enfiteuse, 

essa regra não se aplica. Veja as palavras do Ministro Moreira Alves: 

O mesmo, porém, não sucede quando o terreno já era foreiro, e a constituição da 
enfiteuse em favor do usucapiente se faz contra, não o proprietário que continua como 
já se encontrava – ou seja, como nu proprietário, ou senhor do chamado domínio 
direto -, mas contra o até então enfiteuta. Neste caso, ainda que se tratasse de 
aquisição translativa da enfiteuse, esta se faria – no que diz respeito aos Estados-
membros e aos municípios, já que a matéria, nesse momento, é inteiramente regulada 
pelo Direito Civil, como tem decidido esta Suprema Corte – entre particulares (o que é 
enfiteuta para o que vai sê-lo), e, não, entre o Poder Público e o particular. Por isso 
mesmo, não há aqui o empecilho que existe na primeira hipótese, e que existe, 
porque a relação é entre Poder Público e particular29. 

Ao final do voto, o Ministro comenta que não houve nenhuma violação ao art. 67 do 

Código Civil de 1916 ou ao Decreto n° 22.783/33 ou à Súmula n° 340 do STF, uma vez que 

                                                 
28 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n° 82.106/PR. Autor: Bernardo Cezak. Réu: 
Município de Curitiba. Relator Ministro Carlos Thompson. Brasília-DF. 01 jun 1977. Diário da Justiça. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=177309 >Acesso em: 10 abr 2015. 
 
29 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n° 82.106/PR. Autor: Bernardo Cezak. Réu: 
Município de Curitiba. Relator Ministro Carlos Thompson. Brasília-DF. 01 jun 1977. Diário da Justiça. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=177309 >Acesso em: 10 abr 2015. 
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todos esses dispositivos falam de propriedade e não de direitos reais. 

Assim, o raciocínio apresentado foi o de ser possível a usucapião de enfiteuse 

quando esta é afrontada contra o particular que é o então enfiteuta, ou seja, quando o bem já 

estava em enfiteuse, não interferindo em nenhum momento no domínio direto, na nua-

propriedade do Poder Público, havendo apenas uma “troca” de foreiros. 

A partir do voto do Ministro Moreira Alves, a pouco explanado, os outros Ministros 

que participaram do julgamento mudaram seu posicionamento a favor do reconhecimento da 

usucapião da enfiteuse sobre bem público. 

Por fim, cumpre dizer que, anteriormente ao voto do Ministro Moreira Alves, o 

posicionamento do STF nesse assunto era o de não ser possível a usucapião, haja vista que 

se entendia pela violação da Súmula n° 340 do STF (RE n° 76.82230). 

Todos os outros julgamentos que sucederam ao RE n° 82.106 foram a favor do 

reconhecimento da usucapião na enfiteuse, tomando como parâmetro o voto proferido pelo 

Ministro Moreira Alves no acórdão referenciado No Recurso Extraordinário n° 218.324/PE de 

20/04/2010, o qual esta ementado do seguinte modo: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL DE BEM 
PÚBLICO (TERRENO DE MARINHA). VIOLAÇÃO AO ART. 183, § 3º, DA 
CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O ajuizamento de ação contra o foreiro, na qual 
se pretende usucapião do domínio útil do bem, não viola a regra de que os bens 
públicos não se adquirem por usucapião. Precedente: RE 82.106, RTJ 87/505. Agravo 
a que se nega provimento.31 

Dessa forma, no voto, o Ministro Relator Joaquim Barbosa cita alguns trechos do 

voto do Ministro Moreira Alves, reconhecendo ser já pacífica a jurisprudência de que é 

possível a usucapião de domínio útil do bem público sobre o qual já estava constituída 

enfiteuse. Sendo a votação pelo não provimento do recurso unânime, encerra-se o processo. 

 

                                                 
30

 AÇÃO DE USUCAPIAO DE BEM PÚBLICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 340. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIOS A QUE SE DA PROVIMENTO. (RE 76822, Relator(a): Min. DJACI FALCAO, Primeira 
Turma, julgado em 27/11/1973, DJ 26-04-1974 PP-02678 EMENT VOL-00944-02 PP-00481) 
 

31 RE 218324 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, DJe-096 
DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-04 PP-01228 RT v. 99, n. 899, 2010, p. 103-105 
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5.2 No âmbito do STJ: Recurso Especial n° 10.986/RS, REsp n° 154.123/PE, REsp n° 

20.791/SP, REsp n° 507.798/RS, REsp n° 575.572/RS. 

 

O Recurso Especial n° 10.986 do Estado do Rio Grande do Sul, julgado em 10 de 

fevereiro de 1992, versa sobre a lide entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Sr. Lauro 

Alvarez, na qual o particular buscava o reconhecimento da usucapião do domínio útil de um 

imóvel já sob o regime enfiteuse pertencente ao Estado respectivo. A decisão do REsp restou 

ementada da seguinte forma: 

USUCAPIÃO - BEM DE QUE NU-PROPRIETARIO O ESTADO POSSIVEL O 
USUCAPIÃO RELATIVAMENTE AO CHAMADO DOMINIO UTIL, QUANDO A 
PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO TEM APENAS A NUA PROPRIEDADE E 
A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA REFERE-SE AO CHAMADO DOMINIO UTIL DE QUE E 
TITULAR UM PARTICULAR32. 

O Ministro Relator Eduardo Ribeiro proferiu voto conhecendo do recurso, mas 

negando-lhe provimento. Para tanto, levantou o questionamento de que se bastava analisar 

a possibilidade de aquisição do domínio útil quando o nu proprietário é o Estado. Como 

forma de sanar essa questão, utilizou-se dos argumentos expostos no RE n° 82.106/PR do 

Ministro Moreira Alves, veja-se: 

O único tema a examinar, por conseguinte, diz com a aquisição do domínio útil 
quando nu-proprietário o Estado. 
Não tenho dúvida em aderir à rese (SIC) acolhida pelo acórdão, amplamente vitoriosa 
no Supremo Tribunal Federal no julgamento, citado nos autos, relativo ao RE 82.106 
(RTJ 87/505). 
Prende-se a questão à inalienabilidade própria dos bem públicos. Em virtude dessa 
sua característica, não é possível o usucapião que importaria transferência do 
domínio. Entretanto, a Fazenda Pública é apenas nua-proprietária e desse direito não 
se cogita, não falar em qualquer desrespeito ao princípio da inalienabilidade. A 
transferência do direito faz-se de um particular para outro, em nada diminuindo aquele 
de que é titular o Estado. 
Tenho a controvérsia por superada após a citada decisão do Supremo Tribunal em 
que o tema foi largamente examinado33. 

Dessa forma, nota-se que o Superior Tribunal de Justiça adotou mesmo 

                                                 
32  REsp 10.986/RS, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/1992, DJ 
09/03/1992, p. 2573 
33 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n° 82.106/PR. Autor: Bernardo Cezak. Réu: 
Município de Curitiba. Relator Ministro Carlos Thompson. Brasília-DF. 01 jun 1977. Diário da Justiça. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=177309 >Acesso em: 10 abr 2015. 



63 

 

 

 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal. 

Nesta mesma linha de raciocínio, foram os julgados que se seguiram no STJ, veja-

se: 

CIVIL E PROCESSUAL - DOMINIO UTIL - USUCAPIÃO - IMOVEL FOREIRO. I - 
DOUTRINA E JURISPRUDENCIA PERFILHAM ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE 
QUE O DOMINIO UTIL DE IMOVEL FOREIRO DE MUNICIPIO E USUCAPIAVEL. II - 
RECURSO NÃO CONHECIDO. (REsp 20.791/SP, Rel. Ministro WALDEMAR 
ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/1992, DJ 07/12/1992, p. 23311) 
USUCAPIÃO. DOMÍNIO ÚTIL REFERENTE A BEM PÚBLICO. IMÓVEL QUE 
ANTERIORMENTE JÁ ERA FOREIRO. ADMISSIBILIDADE. Admissível o usucapião 
quando  imóvel já era foreiro e a constituição da enfiteuse em favor do usucapiente se 
faz contra o particular até então enfiteuta e não contra a pessoa jurídica de direito 
público que continua na mesma situação em que se achava, ou seja, como nua-
proprietária. Precedentes do STF e STJ. Recurso especial conhecido e provido34. 

No acórdão que se segue, a ação foi proposta contra a União. Todavia, esta foi 

retirada da lide, tendo em vista que não se pode usucapir bem público, mas apenas o 

domínio útil daquele sob regime de enfiteuse. Veja a ementa: 

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 
JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. 
AÇÃO INTENTADA CONTRA A TITULAR DO DOMÍNIO ÚTIL E A UNIÃO. IMÓVEL 
FOREIRO. MATÉRIA DE FATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À 
UNIÃO, POR INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO BEM PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO 
ACÓRDÃO REGIONAL QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 
AQUISITIVA SOBRE O DOMÍNIO ÚTIL.I. Não padece de nulidade o acórdão que 
enfrenta, suficientemente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas que 
guardando conclusão contrária ao interesse da parte. II. Postulado na inicial o 
usucapião da propriedade plena do imóvel, o deferimento, pelo Tribunal Regional, da 
prescrição aquisitiva apenas sobre o domínio útil não constitui julgamento extra petita, 
por haver deferido apenas menos do que o pedido. III. Movida a ação de usucapião 
contra a União e a titular do domínio útil, e sendo impossível usucapir-se bem público, 
mas apenas o domínio útil do imóvel foreiro, a demanda há de ser extinta contra a 
recorrente, e procedente, unicamente, em relação à 2ª ré. IV. Recurso especial 
conhecido em parte e parcialmente provido, para extinguir o feito em relação à 
União35. 

Em relação ao REsp n° 575.572/RS, cumpre destacar que no voto do Ministro 

Relator houve nova análise da viabilidade de usucapião do domínio útil do bem público 

enfiteutado, veja-se: 

Há apenas um julgado desta Terceira Turma que discutiu o tema e adotou o mesmo 

                                                 
34  REsp 154.123/PE, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/1999, DJ 
23/08/1999, p. 129 
35 REsp 507.798/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2004, 
DJ 03/05/2004, p. 171 
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posicionamento (Resp 10986, da relatoria do e. Min. Eduardo Ribeiro). Contudo, 
levando em conta que este é o único julgado desta Turma e que foi publicado em 
1992, relevante trazer à baila novamente a discussão36. 

Dessa forma, a Ministra Nancy Andrighi entendeu por analisar a matéria em questão 

novamente, uma vez que o posicionamento último da Terceira Turma do STJ tinha se dado 

em 1992. 

Em novo pensamento, a Relatora entendeu o seguinte: 

Antes de tratar da questão central do recurso especial em exame, necessário debater 
a possibilidade da usucapião sobre enfiteuse. Luís Marinoni, em artigo entitulado "O 
usucapião de enfiteuse sobre bem público", publicado na Revista de Processo, 
transcreveu os ensinamentos de Carvalho Santos sobre a matéria: 
"(...) o usucapião, no sistema do nosso Direito, tanto pode recair sobre a propriedade, 
como igualmente sobre direitos desmembrados da propriedade, com as servidões, etc. 
O essencial é que um terreno seja possuído com o ânimo de sobre ele se ter o direito 
enfitêutico, isto é, gozando com aquela extensão e daquela maneira peculiar a tal 
direito". 
Superada esta questão preliminar, resta saber se a restrição instituída pelo art. 200 do 
Decreto-Lei 9.760/46 inviabiliza também o usucapião do domínio útil de imóvel 
pertencente à União. 
Com a constituição da enfiteuse sobre o imóvel público, o detentor do domínio útil 
passou a ser o particular, na qualidade de enfiteuta ou foreiro. 
O reconhecimento da usucapião sobre o domínio público, portanto, não afetará a 
União, que terá sua situação inalterada. A enfiteuse em favor do usucapiente se fará 
contra o particular até então enfiteuta e não contra a União que continuará como nua-
proprietária. 
Haverá somente a modificação da pessoa do enfiteuta, com a substituição do 
particular que inicialmente obteve da União o direito de enfiteuse por aquele que o 
adquiriu por meio de usucapião. 
A vedação legal de declarar usucapião sobre imóvel pertencente à União objetiva 
proteger a propriedade do Estado, que, na hipótese sob julgamento, como já 
esclarecido, permanecerá inalterada, pois o objeto da prescrição aquisitiva será 
somente o domínio útil, que já não pertencia à União desde o momento em que foi 
instituída a enfiteuse sobre o bem. 
Para corroborar com o posicionamento ora defendido observe-se a conclusão de Luís 
Marinoni apresentada no artigo já referido: 
"Em se tratando de bem público, na hipótese de imóvel, nada impede o usucapião da 
enfiteuse, pois que existe apenas a substituição do enfiteuta, permanecendo a pessoa 
jurídica de direito público na situação de nu-proprietária, a qual resta inabalada”. 
Forte em tais razões, não conheço do recurso especial37. 

                                                 
36 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 575.572/RS. Autor: Rosalino 

Gonçalves Dos Santos e Outro. Réu: União. Relator Ministro Nancy Andrighi. Brasília-DF. 06 fev 2006. Diário da 
Justiça. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=1835639&num_re
gistro=200301495339&data=20060206&tipo=51&formato=PDF> Acesso em: 10 abr 2015. 
37 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 575.572/RS. Autor: Rosalino 

Gonçalves Dos Santos e Outro. Réu: União. Relator Ministro Nancy Andrighi. Brasília-DF. 06 fev 2006. Diário da 
Justiça. Disponível em: 
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Dessa forma, baseando-se na doutrina, a Ministra concluiu, novamente, ser possível 

a usucapião do domínio útil do bem público que já esteja sob regime de enfiteuse, uma vez 

que a ação de usucapião será interposta contra o particular que já era foreiro, em nada 

atingindo o Poder Público em sua propriedade e em seu domínio direto. Veja a ementa do 

julgado: 

Civil e processo civil. Recurso especial. Usucapião. Domínio público. Enfiteuse. - É 
possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha 
sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a 
substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado. 
Recurso especial não conhecido38. 

Assim, percebe-se que é pacífico em nossos tribunais superiores ser possível 

usucapir o domínio útil de bem público objeto de enfiteuse anteriormente, haja vista não 

interferir no domínio direto do Estado, que não será de nenhuma forma afetado pela ação de 

usucapião. 

O fundamento principal exposto foi a completa reserva do domínio direto exercido 

pelo Poder Público sobre o bem enfitêutico. Ou seja, para este, não haverá qualquer 

mudança em sua posição, continuando a ser o senhorio direto, sem nenhuma implicação 

sobre seu direito de propriedade. 

Observa-se, pois, que não há nenhuma objeção quanto à viabilidade de usucapir o 

domínio útil de enfiteuse que já exista sobre bem público. 

                                                                                                                                                                        

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=1835639&num_re
gistro=200301495339&data=20060206&tipo=51&formato=PDF> Acesso em: 10 abr 2015. 
38  REsp 575.572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2005, DJ 
06/02/2006, p. 276 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A enfiteuse é direito real sobre coisa alheia que divide a propriedade em dois 

aspectos: o domínio útil e o domínio direto. Aquele que detém a propriedade do bem e o 

concede sob regime de enfiteuse conserva para si o domínio direto e chama-se senhorio 

direto, transmitindo o domínio útil para a pessoa com quem estabelece a enfiteuse, que se 

tornará o enfiteuta ou foreiro. 

No caso de enfiteuse feita pelo Poder Público, este conservará o domínio direto e 

cederá ao particular o domínio útil. Sendo o contrato de enfiteuse perpétuo, pode o particular 

se debruçar diante dessa regalia, não praticando atos que visassem a tirar proveito daquele 

bem, objetivo da constituição da enfiteuse. 

Neste momento, é que surge a possibilidade de se usucapir o domínio útil concedido 

a particular que não está alcançando os objetivos da enfiteuse. 

Destarte, a possibilidade de usucapião do domínio útil de bem público objeto de 

regime de enfiteuse apresenta-nos não como uma mera alternativa, mas como algo que deva 

predominar no ordenamento jurídico e nos entendimentos jurisprudenciais, porquanto 

viabiliza o aproveitamento do bem. 

A usucapião do domínio útil do bem público objeto de enfiteuse mostra-se possível, 

tendo em vista que não haverá qualquer interferência no domínio direto do Poder Público, a 

propriedade continuará pertencendo a ele. Isso se dá, uma vez que a ação de usucapião 

será manejada contra o outro particular que já era foreiro, onde o Estado nem participará da 

lide. 

Em sendo legítima a usucapião de enfiteuse, não há empecilhos para se deferir a 

usucapião do domínio útil do bem sob esse regime. 

Tal entendimento não é recente em nossa jurisprudência pátria. O primeiro julgado 

favorável remonta ao ano de 1977 através do Recurso Extraordinário n° 82.106 do Estado do 

Paraná no Supremo Tribunal Federal. Após o voto muito bem fundamentado do Ministro 

Moreira Alves, todos os outros julgamentos seguintes, tanto no STF quanto no Superior 
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Tribunal de Justiça, seguiram sua linha de pensamento. 

Assim sendo, é notadamente viável a oportunidade daquele que dá essência útil a 

um bem desprezado pelo decurso de um prazo considerável, não há o que se questionar 

diante da veracidade de seu direito, devendo ser reconhecido e ratificado. 
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