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RESUMO 

A pesquisa tem como escopo estudar a origem das formas de aquisição da 

propriedade imóvel no Direito Romano e suas confluências no ordenamento civil 

brasileiro moderno, levando em conta o valor histórico das normas jurídicas as quais 

regraram o povo romano e serviram de base grande parte dos ordenamentos jurídicos 

ocidentais. Desta feita, a investigação partiu do estudo das diversas formas de 

aquisição da propriedade na cultura jurídica romana, avançando pela análise de suas 

diferenças e semelhanças, bem como os seus legados para a legislação brasileira 

hodierna. O estudo se pautou por meio de pesquisas históricas, doutrinárias e artigos 

relacionados, abordando, ainda, institutos desenvolvidos pelos romanos e que não 

foram aproveitados hodiernamente. Baseando-se pela ideia de propriedade imóvel 

contemporânea, prevista no Livro III, Título III, Capítulo II do Código Civil vigente, 

envolvendo os artigos 1.238 a 1.259, esta pesquisa se valeu do método comparado, 

buscando destacar as influências do Direito Romano em cada uma das fases 

históricas do ordenamento Civil brasileiro, isto é, do código de 1916 até o Estatuto 

vigente de 2002. 

 

INTRODUÇÃO 

A importância de Roma na história mundial é de conhecimento geral, pois 

seus domínios serviram de influência para grande parte do mundo ocidental quanto 

para o oriente próximo. Essa influência se estende ao Direito, que segundo Thomas 

Marky (1995, p. 3), “ao estudá-lo [o direito romano], vamos às origens do nosso próprio 

direito vigente”, pois foi à base que desencadeou o surgimento dos principais 

ordenamentos jurídicos ocidentais. 

Quando se fala em “direito romano” estamos nos referindo ao complexo de 

regras que vigoraram em um vastíssimo período que abrange desde as origens de 

Roma até codificação de Justiniano, imperador do Oriente, ou seja, do século VIII a.C 

até VI d.C. 

O estudo não se limita ao saudosismo, mas busca trazer a essência do que 

é o direito, isto é, um fenômeno histórico que é formado por produtos da longa 

experiência humana e, assim, o retorno às origens é sempre a melhor maneira de 

conhecer o objeto em si. Os próprios historiadores procuraram, por muito tempo, leis 

romanas para conseguir estudar o passado com maior objetividade e neutralidade, 



sem as quais a história não poderia se arvorar propriamente como ciência. Portanto, 

o direito, além de regulamentar o comportamento humano na sociedade, se faz 

também um fenômeno histórico.  

O Direito Ocidental como um todo, mas principalmente o Direito Civil, pode 

ser considerado fruto da herança romana. Vários autores reconhecidos se dedicaram 

a estudar esse âmbito, como José Cretella Junior, Thomas Marky, José Carlos Moreira 

Alves, dentre grandes outros nomes. 

Esta importante área do Direito, negligentemente abandonada por muitos 

currículos de diversas faculdades de ciências jurídicas, apresenta vias introdutórias 

para os transeuntes iniciantes no ramo legal, apresentando as categorias jurídicas 

fundamentais nas quais o direito moderno se baseia, sendo assim o melhor apoio para 

o iniciante ter uma visão do que o direito em si se transformou, especialmente no 

direito privado. Além do mais, desdobra-se em uma grande fonte hermenêutica, pois 

é um meio de interpretação histórica, apto a apurar a ratio legis, dando início a um 

raciocínio jurídico através da sua análise histórica.  

A propriedade, instituto tratado nesse trabalho, é um elemento da 

sociedade desde seus primórdios. Mostra-se como um elemento essencial no Direito 

das Coisas, podendo dizer até que a propriedade está no centro desse direito, de tão 

fundamental que o é. Neste sentido, afigura-se como componente principal também 

do Direito Privado, pois, ela representa grande parte dos litígios nessa área, uma vez 

que, o conflito de interesses entre os homens, cujo ordenamento jurídico visa 

solucionar, se manifesta, na grande maioria dos casos, sobre a disputa de bens. 

Afinal, como afirma Silvio Rodrigues (2007, p. 76), “a propriedade é a espinha dorsal 

do direito privado”.  

O termo propriedade já foi alvo de diversas conceituações, a mais aceita e 

aplicada é à submissão da coisa corpórea à vontade daquele que a detêm, o 

proprietário. Em sua origem era somente usada para coisas móveis, isso porque os 

imóveis pertenciam ao Estado. Com o passar do tempo o papel foi invertido, passando 

a ser usado, principalmente, para coisas imóveis, tema do presente trabalho. 

Sendo um direito real, recai diretamente sobre a coisa e confere ao 

proprietário legal o direito de usar e dispor da coisa como bem entender, assim como 

reivindicá-la caso alguém a use ilegalmente. Encontrando respaldo legal no atual 

Código Civil em seu artigo 1228: “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.” E até mesmo no artigo 524 do Código Civil de 1916, 

correspondente a vigência anterior: “A lei assegura ao proprietário o direito de usar, 

gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente 

os possua.” 

Percebe-se, que desde o início do Direito Civil brasileiro, são latentes as 

questões envolvendo os direitos sobre a propriedade. Tanto na codificação de 1916, 

quanto na de 2002, existe uma abundância de diretrizes, através de ensinamentos 

doutrinários, leis e jurisprudências, referentes à propriedade, mostrando a importância 

da mesma. Dentro do direito romano a propriedade também tinha sua importância, 

mesmo sabendo que o conceito não tenha sido definido pelos romanos. 

A propriedade aos olhos romanos apresentava-se como uma dominação 

ou como o verdadeiro dominium de um bem corpóreo, o que não quer dizer que este 

instituto não era regulamentado. Na verdade, o Direito Romano sendo, segundo Ebert 

Chamoun (1968, p. 15), “o direito histórico que gerou o direito privado”, traz consigo a 

base da propriedade como conhecemos hoje, assim como será demonstrado ao longo 

deste trabalho. 

 Pretende-se, assim, mostrar as influências das formas de aquisição da 

propriedade imóvel no Direito Romano e sua repercussão, bem como sua utilidade, 

dentro do direito civil brasileiro. Realizando, dessa forma, uma comparação entre 

ambos os institutos e sua evolução com o tempo, destacando suas características e 

suas partes não aproveitadas. 

 

OBJETIVOS 

Pretende-se mostrar as influências das formas de aquisição da propriedade 

imóvel no Direito Romano e sua repercussão, bem como sua utilidade, dentro do 

direito civil brasileiro. Realizando, dessa forma, uma comparação entre ambos os 

institutos e sua evolução com o tempo, destacando suas características e suas partes 

não aproveitadas. 

Partindo da codificação de Justiniano, no qual versava sobre a propriedade 

e seus elementos dos quais serviram de base para todo direito europeu e, 

consequentemente, expandiu-se para suas colônias tornando-se Ocidental. Essa 

influência chegou ao Brasil por meio das Ordenações Filipinas, e permaneceu nos 

ordenamentos de 1916 e 2002.  



Tendo como norte a afirmação de Fustel de Coulanges na obra A Cidade 

Antiga (1975, p.9): 

Felizmente, o passado nunca morre por completo para o homem. O homem 

pode esquecê-lo, mas continua sempre a guardá-lo em seu íntimo, pois o 

seu estado em determinada época é produto e resumo de todas as épocas 

anteriores. Se ele descer à sua alma, poderá encontrar e distinguir nela as 

diferentes épocas pelo que cada uma deixou gravada em si mesmo. 

 

METODOLOGIA 

Toda pesquisa deve ser lastreada por padrões científicos, particulares de 

cada área do conhecimento, que se encarregam de definir formas para se buscar a 

mais adequada interpretação dos seus resultados. Tais padrões podem ser resumidos 

no conceito de Metodologia. 

Nesta esteira, descrever a metodologia, será nos dizeres de Welber Barral 

(2003, p. 75-76): 

 

[...] especificar as operações a serem realizadas e a forma como serão 
interpretados os resultados dessas operações, considerando-se o problema 
proposto. Ao mesmo tempo, a metodologia não deve ser somente uma lista 
de meios para a pesquisa, mas também uma explicação de como esses 

meios serão preferíveis a outros. 

 

Assim, o método que se adotou no presente trabalho, predominantemente, 

foi o histórico e o comparativo, pois, a investigação dos vetustos institutos romanos 

mostra-se o ponto de partida desta investigação e, a partir daí sua análise comparativa 

com a hodierna legislação. 

Nota-se, portanto, o caráter sincrético no que tange ao uso dos métodos na 

presente investigação. Não se pode olvidar, contudo, que em face da análise 

interpretativa das diversas teses, livros e ensaios que foram lidos para a confecção do 

trabalho, o método dialético também se impôs.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Analisou-se os períodos de evolução romana, no qual o instituto da 

propriedade foi se aprimorando, qual sejam, período pré-clássico ou Arcaico (753 a.C. 

a 130 a.C.), Clássico (130 a.C. a 230 d.C.), Pós-Clássico (230 d.C. a 530 d.C) e 

Justiniano (530 d.C. a 565 d.C.). 



Deu-se ênfase ao período Justiniano devido sua maior complexidade para 

com o tema, nele criou-se as verdadeiras formas de aquisição da propriedade, as 

quais foram herdadas e aprimoradas para os dias de hoje, são elas: a macipatio; in 

iure cessio; e a usucapio (que existia em diferentes formas durante as mudanças 

romanas); além das formas de ocupação, acessão, especificação, tradição, e 

aquisição de frutos, dividindo-se em forma originária ou derivada. 

Dessa forma, assim como no ordenamento jurídico brasileiro, as formas de 

aquisição romana podiam ser divididas em aquisição por título originário (englobando 

as formas de ocupação, acessão, especificação, confusão, comistão, aquisição de 

tesouro ou de frutos, adiudicatio, litis aestimatio e ex lege), ou por título derivado 

(incluindo aqui as modalidades mancipatio, in iure cessio e traditio). 

Por fim, analisou-se o instituto do Usucapião através de todos os períodos 

citados, sendo este uma das formas mais importantes de aquisição de propriedade 

romana. 

Após, partiu-se para a aquisição de propriedade no ordenamento jurídico 

brasileiro, afirmando que os Códigos Civis brasileiros fizeram uma importante 

distinção entre a regulamentação de aquisição da propriedade entre móvel e imóvel, 

baseando-se no artigo 530 do Código Civil de 1916 e artigo 1.238 e seguintes do 

Código Civil de 2002. 

Distinguiu-se a forma originária da derivada, deixando claro que a forma 

originária é praticamente inexistente nos dias atuais, considerando que quase tudo já 

possui um dono. 

Tradicionalmente, adquire-se a propriedade imóvel pela transcrição do 

título de transferência no Registro do Imóvel; pela acessão; pelo usucapião e pelo 

direito hereditário. Destarte, analisou-se cada um dos modos de aquisição, sempre 

comparando as principais mudanças entre o Código Civil de 1916 com o de 2002 e as 

influencias advindas da cultura romana. 

Aquisição por registro do título, pela qual a simples transição do imóvel pela 

compra e venda através de um contrato não basta para realizar a transferência do 

domínio do antigo proprietário para o novo, pois exige-se ainda o ato solene da 

tradição, costume tradicional advindo da herança da antiga Roma. Depois de realizada 



a aquisição do imóvel, o adquirente deve levar o documento público para registro no 

Cartório do Registro de Imóvel, o qual deverá fazer uma análise prévia do documento, 

considerando-o legal e regular, far-se-á seu registro. 

Aquisição por acessão, na qual há o aumento do volume ou valor da coisa 

principal, em virtude de um elemento externo. A acessão se faz valer no meio jurídico 

quando o bem acrescido já pertencia a um proprietário diferente da coisa principal. A 

regra geral de bens, na qual o acessório segue o principal se faz presente nesse 

instituto, sendo que o mesmo pode se dar, conforme o artigo 1.248 do Código de 2002 

afirma, através da formação de ilhas; do aluvião; da avulsão; do abandono de álveo e 

por plantações ou construções. 

Aquisição por usucapião, no qual a aquisição ocorre por um sujeito de 

direito, de um bem, móvel ou imóvel, através do decurso de determinado tempo, 

atendendo algumas condições pré-determinadas em lei. Assim, deve-se haver um 

lapso temporal ininterrupto de posse por esse sujeito, como se dono do bem fosse. 

Faz parte do modo originário de aquisição do domínio, porque o usucapiente constitui 

direito a parte. 

Aquisição por direito hereditário, aquele que ocorre a partir do falecimento 

do de cujus, passando a propriedade aos herdeiros. 

A primordial diferença entre o Código anterior e o vigente, é que este passa 

a tratar de modo exemplificativo as formas de aquisição da propriedade imóvel, 

admitindo outras formas além das previstas no Capítulo II, Título III, Livro III do Código 

Civil, naquele estavam previstas de maneira taxativa. Porém, em ambos consegue-se 

perceber a influência dos modos de aquisição romano e sua essência, que mesmo 

em estado mais desenvolvido e adaptado, permanece com características 

semelhantes. 

 

RESULTADOS 

Ao longo deste trabalho, mostrou-se que o território tinha grande 

importância para os romanos. Deixou-se claro que a propriedade não possuía 

definição exata, nem um modo de funcionamento idêntico, possuindo sentidos e 

melhorias diversas dependendo do período tratado. Ou seja, no período pré-clássico 

ou Arcaico (753 a.C. a 130 a.C.) a propriedade existente era a quiritária (ex iure 



Quiritum). Já no período Clássico (130 a.C. a 230 d.C.) a quiritária somou-se com a 

bonitária ou pretoriana, juntamente com a provincial e peregrina. No período Pós-

Clássico (230 d.C. a 530 d.C.), ao invés de haver uma evolução dos conceitos, houve 

um retrocesso, não havendo forma específica. E no tempo de Justiniano (530 d.C. a 

565 d.C.) a organização foi retomada, nascendo a famosa traditio. 

Dentro do Código Civil de 1916, discutiu-se a importante distinção iniciada 

sobre a regulamentação de aquisição da propriedade entre móvel e imóvel, dando 

destaque especial a um capitulo reservado propriamente para regular o espaço dos 

bens imóveis dentro do ordenamento jurídico. Prova-se isso através do artigo 530 

do Código de 1916, que elenca um rol taxativo dos modos de aquisição da 

propriedade imóvel. Segundo ele, dá-se a aquisição: pela transcrição do título de 

transferência no Registro do Imóvel; pela acessão; pelo usucapião e; pelo direito 

hereditário. 

Já em relação ao Código de Civil de 2002, o qual manteve a influência 

romana, os modos de aquisição da propriedade imóvel estão previstos no Livro III, 

Título III, Capítulo II que cita como formas: usucapião, por registro de título, por 

acessão, dentro desta figura-se a formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de 

álveo, e plantações e construções.   

Houve modificação quanto a grafia: transcrição do título de transferência 

do Registro do Imóvel passa a ser conhecido por Registro de Título. 

A primordial diferença entre o Código anterior e o vigente, é que este passa 

a tratar de modo exemplificativo as formas de aquisição da propriedade imóvel, 

admitindo outras formas além das previstas no Capítulo II, Título III, Livro III do Código 

Civil, naquele estavam previstas de maneira taxativa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do presente trabalho ficou clara a importância e a influência do 

Direito Romano para com o Direito Civil pátrio. 

Demonstrou-se as influências das formas de aquisição da propriedade 

imóvel no Direito Romano e sua repercussão, bem como sua utilidade, dentro do 

direito civil brasileiro, restando apurado os institutos que nasceram no ordenamento 

jurídico romano e se mantiveram até os dias atuais, evidente que houveram algumas 

alterações e reinterpretações, porém, presentes em sua essência romana.  



Com o levantamento histórico do direito romano, especificamente o de 

aquisição de propriedade imóvel, conseguiu-se observar como se deu a influência nas 

formas de aquisição previstas no ordenamento civil brasileiro, tanto de 1916 como o 

de 2002. Ficou claro que a propriedade no Brasil possui grande importância, tanto é 

que os Códigos brasileiros tratam os bens imóveis com uma pompa especial, isso se 

deve ao fato de a propriedade ser um investimento importante no mercado nacional, 

característica advinda do histórico cultural de estabilidade financeira desse tipo de 

bem.   

Em relação a metodologia, o método histórico e comparativo adotado no 

presente trabalho foram suficientes para o estudo pretendido. Através do método 

histórico buscou-se as raízes do direito sobre a propriedade imóvel e, através do 

método comparativo, trouxe-se essa origem até a dias atuais expondo suas evoluções 

e aprimoramentos necessários para cada época. Por fim, o método dialético, imposto 

indiretamente, através das consultas bibliográficas necessárias e interpretativa de 

diversas teses, livros e ensaios também restou necessária para o desfecho 

pretendido, trazendo grande acervo sobre o tema com dados esclarecedores e 

necessários para o mesmo. 
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