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O que é a propriedade?

A propriedade é um conjunto de poderes 
que uma pessoa tem sobre uma coisa ou 
um bem:

Usar
Alugar

Doar Vender
Emprestar Reaver



O que é a posse?

A posse é o exercício na prática desses 
poderes.

A posse é uma relação de fato, enquanto a 
propriedade é uma relação jurídica.



Quem pode 
ter a posse e 
propriedade 

da terra?

Pessoas jurídicas/entes 
privados – empresas, 
associações…

Pessoas físicas

Entes públicos – União, 
Estados, Municípios.



Tipos de propriedade da terra

1) Terras particulares
2) Terras públicas 

determinadas
3) Terras públicas 

indeterminadas 
(devolutas)



Exemplos de terras públicas

Rios e Terrenos 
Marginais (LMEO)

Territórios 
Indígenas

Terras 
Devolutas



ITR?

Como se 
prova a 

propriedade?



Contrato de 
compra e venda?

Como se 
prova a 

propriedade?



Escritura pública 
registrada no 

Cartório de Notas?

Como se 
prova a 

propriedade?



Como se 
prova a 

propriedade?

Escritura pública 
registrada no 

Cartório de Imóveis?



Qualquer registro no Cartório de Imóveis 
comprova a propriedade?

Não, a escritura pública tem que estar 
registrada no Livro 2, o imóvel tem que ter 
uma matrícula própria, ter uma cadeia 
sucessória com destaque do patrimônio, 
etc… De olho na grilagem!



Como se prova a posse?



1) É possível alguém ser proprietária 
sem ser posseira? 

2) É possível ser posseiro sem ser 
proprietário? 

3) É possível ser posseiro e proprietário 
ao mesmo tempo? 

SIM!

SIM!

SIM!



Se alguém é proprietário pode fazer 
o que quiser com a área?

NÃO!
A pessoa (física ou jurídica) que é 
proprietária de um imóvel tem que 
cumprir com a  função social.



Função social da propriedade

Aproveita de forma 
racional e adequada o 

espaço

Utilização adequada dos 
recursos naturais e 

preservação do meio ambiente

Cumpre as normas 
trabalhistas

Promoção do 
bem-estar dos 

proprietários e dos 
trabalhadores



A insustentável distribuição da terra no 
semiárido brasileiro








