
DIREITO CIVIL III – 4° BIMESTRE 
Prof. Estevan Lo Ré Pousada 

 
Prova de múltipla escola. Matéria art. 1359 ao 1389. 
 
Da propriedade resolúvel 
Art. 1359 
É a propriedade revogável. Situação de propriedade temporária. O direito de propriedade já nasce destinado a 
terminar por força de declaração de vontade ou por determinação de lei. 
 
O proprietário age como proprietário pelo pleno podendo (i) dispor da coisa e (ii) construir direitos reais 
 
Uma vez implementada a condição resolutiva ou o termo final = resolve-se o domínio. 
Ex: retrovenda. O vendedor fica com o direito de recomprar o imóvel dentro de determinado prazo, restituindo o 
comprador pelo preço + despesas. 
 
Art. 1360 
Quando temos o advento de uma causa superveniente para a revogação da propriedade, quer dizer que a 
revogação se dá posterior à transmissão do domínio. Desta forma, serão válidos todos os atos praticados 
anteriormente, como alienações ou constituição de direitos reais, não atingindo terceiros de boa-fé, 
considerados, nessa hipótese, proprietário perfeito. 
 
O antigo proprietário poderá se valer de mover ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para haver a 
própria coisa ou o seu valor. 
 
Da propriedade fiduciária 
Decorrente do instituto da alienação fiduciária em garantia. Consiste na transferência feito pelo devedor 
(fiduciante) ao credor (fiduciário) da propriedade de uma coisa móvel ou imóvel como garantia do seu débito. 
Entretanto, o devedor permanece com a posse direta do bem, ficando o credor obrigado a restituí-lo após o 
pagamento da respectiva dívida. 
 
Art. 1361 
Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, 
transfere ao credor. 
 
§1° a propriedade fiduciário constitui-se por meio de contra escrito, por instrumento publico ou particular, que 
deve ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, que servirá de título, tornando-se oponível 
erga onmes. 
Bem imóvel = Cartório de Registro de Imóveis. 
Bem automóvel = Departamento de Trânsito (Detran). 
 
Não sendo o título registrado, haverá apenas direito pessoal (de crédito) e não direito real (propriedade 
fiduciária). 
 
§2°: 
 
 
 
Superfície: abrangência, prazo, forma e registro (art. 1369 CC). 
Restaura direito real de origem “romana”.  



Trata-se de “direito real sobre coisa alheia” destinado ao “gozo” por parte do “superficiário”; nesta linha, se opõe 
à categoria dos direitos reais sobre as coisas alheias com fim de “garantia” (tais como o penhor, a hipoteca, a 
anticrese e a propriedade fiduciária); 
 
A abrangência objetiva do direito real de superfície pode ser extraída de sua própria natureza (direito 
“imobiliário”) e das limitações prescritas pelo legislador civil; assim, somente cabe “superfície”: 
a) sobre bem imóvel; 
b) por prazo determinado (determinável); 
c) para a concessão das faculdades de “edificar” (“construir”) e/ou “plantar” – extensível ao subsolo, se 
indispensável à exploração de tais prerrogativas (sendo vedadas, de todo modo, a superfície “por cisão” e a 
“sobrelevação”); 
d) negócio jurídico formal, celebrado via escritura pública que é levado a registro para a produção de 
efeitos “reais” e oponíveis “erga omnes” ao Cartório de Registro de Imóveis. 
 
Note-se que a “escritura pública” é requisito de validade do negócio jurídico, cuja inobservância levará à 
invalidade correspondente. 
No que toca ao “registro”, a providência não é voltada à “validade”, mas sim à eficácia (real e “erga omnes”) do 
direito subjetivo. 
 
Forma integrante do suporte fático normativo (entrega no mútuo, forma escrita no testamento, etc.) x forma “ad 
substantiam” (invalidade) x forma “ad probationem” (ineficácia relativa pela via judicial) x forma “ad 
regularitatem” (oponibilidade); 
 
Os envolvidos na hipótese de superfície são chamados “superficiário” (titular do “ius in re aliena”) e “fundieiro” 
ou “concedente” (proprietário, titular do “ius in re propria”). 
 
Gratuidade ou onerosidade (da concessão) (art. 1370 CC). 
Com a concessão da superfície, o proprietário fará jus ao recebimento de uma contraprestação (“Canon 
superficiário”) que poderá ser feita (i) de uma vez só ou (ii) parcelado, dependendo da vontade das partes. 
 
Onerosidade não é obrigatória (contrato de cessão de parcela), podendo ser uma concessão gratuita (regra é a 
gratuidade). 
 
Remuneração decorrente de tal ajuste se dá o nome de “solarium”. 
 
Responsabilidade por encargos e tributos (“ob rem”) (art. 1371 CC). 
Seja o contrato gratuito ou oneroso, caberá ao superficiário a responsabilidade pelos encargos e tributos 
incidentes sobre a propriedade fiduciária. 
As partes são dotadas de liberdade para dispor de forma diferente. 
 
Consoante interpretação extensiva preconizada pela doutrina, ao “superficiário” incumbem as despesas 
relacionadas à conservação do bem – salvo disposição em contrário. 
 
Transferibilidade (“inter vivos” e “causa mortis”) (art. 1372 CC). 
O direito de superfície é transmissível. 
 
- via hereditária, aos herdeiros legítimos, testamentários ou legatários, não podendo o contrato impedir sucessão. 
Se o fizer, deverá o proprietário indenizar o espólio daquilo que foi investido e do que de deixar de lucrar. 
 
- inter vivos, sem que caiba ao proprietário a cobrança pela transferência, salvo estipulação de outra forma pelas 
partes. 
 



É vedada estipulação de qualquer pagamento ou taxa referente à transferência (Laudêmio). Desta forma, é nula 
qualquer clausula que contrarie essa proibição. 
 
Direito de preferência (art. 1373 CC). 
Direito de preferência “recíproco” aos titulares de direito real sobre o bem objeto da “superfície”. 
 
O alienante terá que informar por notificação judicial ou extrajudicial o outro da sua intenção, apresentando o 
preço e concedendo o prazo de 60 dias para que se manifeste. 
Se o alienante deixar de notificar, será obrigado por (i) indenização por perdas e danos (ii) respondendo 
solidariamente o adquirente se tiver procedido de má-fé. 
 
“Resolução” antecipada do direito real (art. 1374 CC). 
Havendo um prazo determinado, com o advento do termo final, extingui-se o contrato e, portanto, o direito de 
superfície. No entanto, poderá ser extinto antes, no caso do superficiário não respeitar o avençado quanto à 
destinação do terreno. 
 
O legislador é omisso, mas caberá indenização caso o “fundieiro” comprove “perdas e danos” decorrentes da 
destinação ilícita do bem. 
 
Constatada a infração, o proprietário terá direito de resolver a concessão (resolução da “superfície” é 
excepcional), readquirindo a propriedade plena. 
 
Extinção da superfície, propriedade plena e indenização (art. 1375 CC). 
“Elemento natural” do negócio jurídico “de” constituição do direito de superfície, que a extinção de tal direito real 
implica, na restauração do direito de propriedade sobre o “terreno” em toda a sua plenitude (readquirindo a 
propriedade plena). 
 
Aplica-se, portanto, a máxima “superficies solo cedit” (“sobrestada” até então): com isso, “resolve-se” a 
propriedade do “superficiário” sobre as construções e plantações, sem direito a indenização – salvo estipulação 
em sentido contrário em razão da valorização do terreno recebido pelo proprietário. 
 
Desapropriação e “rateio” da indenização (art. 1376 CC). 
Outra forma de extinção -> desapropriação (bens particulares de uma pessoa são transferidos obrigatoriamente 
para o patrimônio público). 
 
Em detrimento de sua atribuição temporária ao “superficiário”, a presente disposição preceitua que a indenização 
em caso de desapropriação será objeto de “rateio” entre os envolvidos, na proporção do “direito real de cada 
um”. 
 
Para o proprietário -> considerar o valor do terreno. 
Para o superficiário -> considerar o valor da construção ou da plantação. 
 
Superfície “especial” (legislação extravagante) (art. 1377 CC). 
“Superfície” disciplinada pelo Código Civil ostenta um caráter “geral”, aplicando-se subsidiariamente suas 
disposições no contexto da legislação extravagante. 
 
Seja qual for a pessoa jurídica (U, E, DF, M, autarquias, território...), qualquer uma pode constituir direito de 
superfície, estando disciplinada pelo diploma civil, SALVO se houver lei especial dispondo diversamente. 
 
Definição e constituição da servidão (art. 1378 CC). 
Servidão se diferencia dos “direitos de vizinhança”: 
 



- origem “negocial”, não despontando da mera “tolerância”; 
- satisfação de um interesse “específico” (do titular do prédio dominante); 
- pode encontrar fundamento na “necessidade”, mas também em razões de “utilidade” (ou de simples 
“comodidade”); 
- “registro” para constituição de direito real, podendo fazer uso das ações reais, direito de sequela e direito erga 
omnes. 
 
Ao mesmo tempo temos o “favorecimento” de um prédio (bem), à “perda” (do “exercício”) de “direitos 
dominicais” e à “obrigação” de tolerar o uso alheio de coisa própria; 
 
Pressupostos indeclináveis à constituição da servidão predial: 
- a “utilidade” proporcionada ao “prédio dominante”; 
- a “oneração” do “prédio serviente” – “restrição” (com dever “omissivo” ou “comissivo”); 
- a diversidade titularidade (ao tempo da constituição) – “servidão” vs. “serventia”; 
- o negócio jurídico “de” constituição da servidão (“inter vivos” ou “causa mortis”) – diverso, aliás, do negócio 
jurídico “para” a constituição da servidão; 
- o “registro” nas matrículas imobiliárias respectivas (art. 167, I, 6 da Lei Fed. nº 6015/73); 
 
Modalidades: passagem, iluminação, ventilação, aqueduto, pastagem, vista. 
 
Natureza jurídica da servidão predial:  
(i)direito real 
(ii) acessório: da propriedade dominante 
(iii) perpétuo 
(iv) indivisível. 
 
Classificação das servidões:  
(i) contínuas, sem atuação humana, e descontínuas, com atuação humana; 
(ii) aparentes, com aparato exterior, e não aparentes, sem aparato externo; 
(iii) positivas, facultam ação pelo titular dominante, e negativas, restringem ação do titular serviente; 
(iv) urbanas (incrementando edificações) e rústicas (aumentando a utilidade do solo);  
 
Aquisição da servidão por usucapião (art. 1379 CC). 
Admite-se a aquisição, via prescrição aquisitiva, da servidão “aparente”, desde que estejam preenchidos os 
pressupostos legais respectivos: 
(i) “res habilis” específica (servidão “aparente”); 
(ii) posse “contínua” e “incontestada”; 
(iii) “tempus”: 10 anos; 
(iv) “boa-fé” – cf. art. 1201 CC; e 
(v) “justo título”; 
 
É necessário reiterar que o art. 1213 CC admite “posse” de toda e qualquer servidão “aparente” (“contínua” ou 
“descontínua”), diferentemente do art. 509 CC/16, que só admitia (“a contrario”) posse de servidão “aparente” e 
“contínua”. 
 
§ único: admite-se usucapião “ordinária”, uma vez que se exige “boa-fé” ainda que inexistente “justo título”; 
hipótese em que o prazo (“tempus”) é maior (20 anos); 
 
A usucapião declarada via sentença, será registrada junto à matrícula imobiliária respectiva; 
 
Deve-se observar que a servidão também poderá ser constituída: 
(i) por ato judicial e  



(ii) por destinação do proprietário; a “serventia” que se transforma em “servidão” com a alienação , desde que o 
negócio não o exclua e o gravame seja “aparente” (não se aplicando, v. g., ao encanamento subterrâneo). 
 
Obras de conservação e uso (admissibilidade e rateio) (art. 1380 CC). 
O dono de uma servidão “pode” levar a efeito (“iniciativa”) as obras voltadas à sua “conservação” e ao seu “uso”. 
 
Pendendo “co-titularidade” sobre a servidão, ou seja, como a servidão é constituída em favor de dois ou mais 
prédios dominantes é justo que se proceda ao rateio de despesas, pois o benefício se dá em relação a vários 
prédios. 
 
Parece preferível o emprego do termo “titular” (em lugar de “dono”), pois a despeito da admissibilidade 
generalizada da tutela “possessória”, sob a perspectiva “petitória”, ao titular do “prédio dominante” não caberá 
“ação reivindicatória”, uma vez que:  
 
– Eventualmente manejará a “ação confessória”; e 
– Terá contra si promovida a “ação negatória”; 
 
Obras de conservação (incumbência) (art. 1381 CC). 
Atribui ao dono do prédio dominante a responsabilidade pela manutenção da servidão, cabendo-lhe a realização 
das respectivas obras necessárias à conservação e ao uso. 
 
O proprietário do prédio serviente deverá tolerar a realização daqueles, a fim de que a servidão possa atingir sua 
finalidade. 
 
No entanto, poderá ser acordado de forma diversa por contrato, o qual concede ao dono do prédio serviente a 
referida obrigação ou exigindo sua participação nas despesas quando das obras se beneficiar. 
 
Incumbência do titular do prédio serviente (“abandono”) (art. 1382 CC). 
Com o fito de se exonerar da responsabilidade, negocialmente assumida, pelas obras de implantação e 
manutenção, poderá o titular do prédio serviente abandonar (total ou parcialmente) sua propriedade em favor de 
proprietário do prédio dominante, assumindo este a titularidade do prédio serviente. 
 
§ único: na hipótese do proprietário do prédio dominante não se interessar pela transferência do domínio 
daquele, ao proprietário do prédio dominante caberá a execução das obras. 
 
“Embaraço” quanto ao exercício “legítimo” da servidão (art. 1383 CC). 
Como a “servidão predial” é constituída à vista da “necessidade”, “utilidade” ou “comodidade” do titular do 
“prédio dominante”, descabe qualquer interferência por parte do titular do “prédio serviente” que venha a 
“comprometer”, “desfalcar” ou “obviar” seu exercício escorreito – sob pena de ilicitude. 
 
Usualmente a servidão predial implica em dever de “abstenção” por parte do titular do prédio serviente; contudo, 
em certos casos, pode implicar em conduta “comissiva” – v. g., poda das árvores na servidão de iluminação; 
 
Se o titular do prédio serviente prejudica o exercício da servidão predial, é viável a utilização dos interditos 
possessórios para a tutela do titular do prédio dominante, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis 
expressamente cumuláveis ao pleito possessório. 
 
“A contrario”, devem ser reputada “legítima” a defesa voltada à coibição do “exercício anormal” (art. 187 CC) da 
servidão – desde que evidenciados:  
– “agressão” injusta (atual ou iminente) a direito próprio ou de terceiro;  
– utilização (“moderada”) dos meios “necessários”;  
– “consciência de atuação” sob a excludente de antijuridicidade; 



 
Remoção da servidão (critérios de admissibilidade) (art. 1384 CC) (cont.). 
Fundada nos mesmos princípios da “passagem forçada” – e adotando solução similar à constante do parágrafo 
único do art. 1286 CC – esta regra preconiza que a “modificação da conformação física da servidão” (“remoção”) 
poderá ser promovida por iniciativa: 
 
- do titular do “prédio serviente” – que, à luz da garantia ao “direito adquirido” não pode privar o titular do 
“prédio dominante” da utilidade prevista (e implementada) no negócio “de” constituição de servidão; 
- do titular do “prédio dominante”, “ato jurídico perfeito”, não pode ter ampliar o gravame (que onera o “prédio 
serviente”) instituído à custa do negócio “de” constituição de servidão; 
 
Em qualquer caso, aquele que teve a iniciativa da “remoção” será o responsável por seus custos – qualquer que 
fosse o “planejamento” no contrato “para” a constituição da servidão. 
 
Além disso, para a “remoção” por iniciativa do titular do “prédio dominante”, é imprescindível a demonstração do 
“considerável incremento da utilidade” decorrente da modificação. 
 
“Limites” quanto ao exercício “lícito” da servidão (art. 1385 CC). 
Podemos entrever um profícuo intercâmbio entre as regras afetas ao “direito de vizinhança” e o regime das 
“servidões prediais” – desde que resguardadas suas características peculiares (bem como as respectivas 
estruturas técnicas irredutíveis entre si): 
 
– Assim, terá aplicação o princípio da “menor onerosidade” – neste caso afeto ao “exercício” do direito (e 
não à sua “constituição”, tal qual se depreende do art. 1285 CC) – para que se evite o recrudescimento do 
gravame (v. g. “uso noturno” desnecessário); 
 
– Além disso, tendo sido constituída para certo fim (aferível conforme negócio “de” constituição), não 
poderá ser estendida a outra finalidade, a propósito de seu exercício (v. g. servidão de “luminosidade” não pode 
ser ampliada para abranger servidão de “vista”); 

 

– Em caso de “servidão de trânsito”, a de maior ônus inclui a menos onerosa (“trânsito de caminhões” e 
“fluxo de pedestres”) – não se admitindo a “interpretação extensiva” em sentido inverso (da menos onerosa 
àquela que impõe maior ônus); 
 
– E em deferência à “ratio” inspiradora do art. 1278 CC (licitude das interferências justificadas por 
interesse público), legitima-se o “excesso” – sempre “indenizado” – quanto ao alcance da servidão predial, 
sempre que sua exploração (“cultura” ou “indústria”) impuserem a ampliação – em consonância, aliás, com a 
noção de “encravamento teleológico” apresentada ao ensejo da análise do art. 1285 CC; 
 
Note-se que o § 3º da disposição ora analisada estabelece que o titular do prédio serviente não poderá evitar o 
“excesso” justificado quanto ao exercício da servidão; assim, trata-se de “sujeição” relacionada a “direito 
potestativo” atribuído ao titular do prédio dominante – restando inadequada a expressão “é obrigado”; 
 
Restringindo a servidão predial o direito de propriedade (quanto ao prédio serviente), deve sempre ser 
interpretada “restritivamente”;  
 
Indivisibilidade da servidão (e a divisão predial posterior) (art. 1386 CC). 
Institui-se a “indivisibilidade” das servidões prediais (em regra): fracionado o prédio (“dominante” ou 
“serviente”), permanecerá de titularidade comum (ativa ou passiva) o direito real constituído; 
 



Todavia, se peculiaridades físicas (“natureza”) ou finalísticas (“destino”) despontarem, a regra pode ser mitigada; 
deste modo: 
 
– sendo a servidão constituída para facilitar o escoamento da produção, havendo divisão do prédio 
“dominante”, com “restrição legal” à exploração de um dos imóveis quocientes (v. g. área de preservação), o 
gravame favorecerá apenas a outra “unidade”; 
– se a servidão foi constituída para viabilizar a passagem por imóvel (“serviente”) posteriormente dividido, 
por óbvio que não permanecerá onerada a gleba distante do traçado estabelecido no negócio “de” constituição; 
 
À vista da co-titularidade, a defesa “por um” aproveita aos demais; 
 
Cancelamento e prédio dominante hipotecado (art. 1387 CC). 
Constituindo-se o direito real sobre bem imóvel mediante registro, naturalmente que sua extinção, em regra, 
decorrerá de “ato de sentido contrário” – a “averbação por cancelamento”. 
 
Neste sentido, ainda que desponte “contrato de direito das obrigações” voltado à “desoneração” do imóvel 
afetado, enquanto não sobrevier a averbação, não despontarão efeitos “erga omnes”; 
 
À vista do usual incremento da “utilidade” do “prédio dominante”, a extinção da servidão pode implicar em 
desvalorização do bem, desfalcando-se a garantia conferida ao credor hipotecário; por isso, o “parágrafo único” 
prescreve a necessidade de “consentimento” (rectius, assentimento) deste, sob pena de nulidade. 
 
Observe-se que sendo a desapropriação modo “peculiar” de extinção de direitos, nesta hipótese tal efeito não 
decorre propriamente do ato registral, conquanto seja previsto o registro do ato expropriatório. 
 
Cancelamento “litigioso” da servidão (hipóteses) (art. 1388 CC). 
A disposição analisada – pressupondo litígio entre os envolvidos – viabiliza o “cancelamento” determinado 
judicialmente em três hipóteses específicas: 
– “Renúncia” à servidão predial – que, recaindo sobre bem imóvel, deverá observar escritura pública (art. 
108 CC), sob pena de nulidade (art. 166, IV CC); 
– Cessação da utilidade que determinou a constituição da servidão – v. g., servidão “de vista” prejudicada 
pela construção de arranha-céu contíguo ao imóvel serviente (bloqueando a perspectiva original que favorecia o 
prédio dominante); 
– “resgate” da servidão – via negócio jurídico bilateral voltado à extinção do gravame; 
 
Não se confunda a hipótese do inciso II (desfalque de “utilidade” ou “comodidade”) com a extinção da passagem 
forçada por cessação de “necessidade”: neste caso a extinção é “legal”; naquele, decorre do próprio negócio 
jurídico “de” constituição; 
 
Note-se que: o “cancelamento” não se dá em juízo; postula-se – judicialmente – a expedição de provimento 
“mandamental” (desde que presentes os pressupostos legais respectivos), a fim de que o ato registral 
(“averbação por cancelamento”) seja promovido por órgão integrante do foro extrajudicial, no exercício de suas 
atribuições legais;  
 
Cancelamento “facultativo” da servidão (art. 1389 CC). 
Estabelece o legislador na disposição ora analisada um conjunto de hipóteses que reputa “facultadoras” da 
extinção, quais sejam: 
a) a “confusão” – titularidade simultânea dos prédios “serviente” e “dominante”; 
b) supressão das obras (por efeito de negócio jurídico) – quanto às servidões “aparentes”; 
c) “não uso” durante 10 anos contínuos – especialmente para servidões “descontínuas”; 
 



Note-se que, na derradeira hipótese, extingue-se o direito real em virtude do “não uso” prolongado; não nos 
parece, a rigor, que se trate de “prescrição extintiva” (aplicada ao “Direito das Coisas”), mas sim de “prescrição 
aquisitiva” – uma vez que o titular do prédio “serviente” recobra uma propriedade “absoluta” e “exclusiva”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


