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RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem o escopo de analisar o fenômeno do 
direito de posse, cuja abordagem deste instituto é de grande relevância no contexto 
acadêmico. Neste particular, impende destacar que o instituto atinente à posse e à 
propriedade são dotados de historicidade, sendo possível visualizá-los de maneira 
mais precisa já na época romana, sendo esta população a grande precursora desta 
matéria. Induvidosamente, o estudo da posse se tornou de suma importância, eis 
que através dela inúmeros reflexos podem surgir, incluindo-se à aquisição do imóvel 
mediante usucapião, dependendo da contextualização prática. Diante disso, ousa-se 
realizar este trabalho acadêmico, pontuando, inicialmente a historicidade da posse e 
da propriedade. Posteriormente, serão trazidos à baila alguns aspectos que dizem 
respeito à posse, como a sua delimitação conceitual, a fundamentação jurídica, a 
questão da posse em terras públicas, bem como as modalidades de posse. Ato 
contínuo, será alavancada a questão da posse e seus efeitos, os interditos 
possessórios, a nunciação de obra nova, a servidão, além da perda da posse. 
Derradeiramente, será tratado o fenômeno da usucapião. 
 

Palavras-chave: Posse. Propriedade. Efeitos. Proteção. Usucapião. 
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INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, insta salientar que no decorrer da passagem dos séculos, a 

propriedade se tornou um aspecto de grande relevância para o homem, bem como 

para o desenvolvimento do contexto social. 

Levando-se em consideração as novas perspectivas sociais, especialmente 

no que tange o instituto da propriedade, a Constituição Federal de 1988 assegurou 

este direito em seu arcabouço normativo, garantindo-se, assim, a tutela da 

propriedade, especialmente em seu artigo 5.º, inciso XXII. 

Paralelamente à propriedade, tem-se o fenômeno possessório, que será 

analisado de maneira mais acurado no decorrer deste estudo.  

É notório que desde o descobrimento do Brasil já havia discussões sobre a 

titularidade dos territórios brasileiros, pontuando-se a passagem da Corte 

Portuguesa que foi dividida em capitanias, tendo sido as terras destinadas ao Rei de 

Portugal. 

Posteriormente, mais precisamente na época da independência do Brasil, as 

reivindicações de terras se efetuaram em manifesta proporção, especialmente 

aquelas denominadas como terras devolutas, ficando os pequenos agricultores a 

mercê da ingerência das maiores autoridades, eis que não havia, na época, 

qualquer regramento apto a proteger os seus direitos.  

Ademais, diversos outros possuidores, agindo de maneira arbitrária e ilícita, 

faziam uso da força e do esbulho, passando a tomar posse de determinados 

territórios, tornando-se grandes latifundiários na época. 

É notório, assim, que nos tempos mais remotos pouco era o conhecimento 

acerca da legalidade da terra, sendo poucos os indivíduos que faziam uso da 

escrituração e do registro de imóveis como forma de resguardar os seus bens. 

Induvidosamente, a posse se tornou, hodiernamente, um instrumento 

importante para a sociedade, visto que por meio dela é possível amenizar o 

sofrimento da camada menos abastada, que muitas vezes sofrem com a carência e 

a pobreza. 

Diante disso, desde que preenchidos alguns requisitos, quais sejam, o 

animus domini, além de utilizar a terra para o próprio sustento e a de sua família, de 

modo a suprir as necessidades consideradas como básicas, a propriedade acaba se 

tornando uma verdadeira fonte de função social e econômica. 
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Nessa perspectiva, impende destacar que a finalidade deste Trabalho de 

Conclusão de Curso é abordar o fenômeno da posse no Direito Brasileiro, fazendo 

alusão a sua função social, de modo a demonstrar que a mesma é uma forma do 

indivíduo viver com dignidade no contexto social. 

Para tanto, além do vasto referencial teórico abordado, mediante a utilização 

de autores renomados, serão analisados artigos de lei, entendimentos sumulares, 

bem como jurisprudenciais, com o fito de melhor delimitar o tema. 
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CAPÍTULO I - A ORIGEM HISTÓRICA DA PROPRIEDADE ROMANA 

 

1.1 A PROPRIEDADE NA CIVILIZAÇÃO ROMANA 

 

É importante destacar que o surgimento da propriedade não diz respeito a 

um fenômeno atual, sendo necessário, portanto, trazer para o presente estudo 

monográfico o seu marco histórico, mais precisamente na civilização romana. 

Oportuno destacar que a propriedade teve suas raízes históricas voltadas no 

Direito Romano, possuindo índole individual, além do caráter místico que a rondava, 

consubstanciada também em diversas determinações políticas. Para Caio Mário da 

Silva Pereira, 1 em um primeiro momento, a propriedade era destinada apenas aos 

romanos, eis que pouco mais tardar aos estrangeiros também foi possibilitado de 

adquiri-las, conforme Caio Mário da Silva Pereira. 

Embora não haja entendimento uníssono quanto ao surgimento da posse, 

muitos afirmam que foi em Roma que a mesma se desenvolveu de maneira eficaz. 

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, mais precisamente nos primórdios da 

sociedade “[...] a tutela da situação de fato originada pela posse é um mero reflexo 

da defesa da paz social. Se alguém, pela violência, se apodera de coisa que outro 

tem em seu poder, a quebra da paz tem uma sanção natural: restituem-se manu 

militari [...]”.2 Nessa perspectiva, visualiza-se que a questão da posse é tão 

relevante, que é possível que haja até mesmo a quebra da paz social com o escopo 

de defendê-la. 

Embora o entendimento não seja estreito, verifica-se de acordo com o 

entendimento de Caio Mário da Silva Pereira,3 que foi no Direito Romano que restou 

disciplinada de maneira precisa o aludido fenômeno.  

Explica-se: antes do surgimento da época romana, é possível visualizar que 

a propriedade estava vinculada apenas aos bens móveis, eis que o solo pertencia a 

toda a população, de acordo com Sílvio de Salvo Venosa. Ademais, verifica-se que a 

propriedade coletiva primitiva diz respeito a uma manifestação inicial da função 

social: 

                                                           
1
 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Direitos Reais. 22. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2014, p. 48. 
2
 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 56. 
3
 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 21. 
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Antes da época romana, nas sociedades primitivas, somente existia 
propriedade para as coisas móveis, exclusivamente para objetos de uso 
pessoal, tais como peças de vestuário, utensílios de caça e pesca. O solo 
pertencia a toda a coletividade, todos os membros da tribo, da família, não 
havendo o sentido de senhoria, de poder de determinada pessoa. A 
propriedade coletiva primitiva é, por certo, a primeira manifestação de sua 
função social.

4
 

 

No Direito Romano, é possível vislumbrar três espécies de posse. De acordo 

com o entendimento de José Carlos Moreira Alves,5 são: a possessios naturales, a 

possessio com os filii familias, bem como a possessios civilis, senão vejamos: 

 

a) possessios naturales , sendo a simples detenção, sem a intenção de 

possuí-la 

b) a

 possessio, com os Filii Familias, eis que na antiga Roma os escravos eram imitidos 

pelo pretor in possessonem de uma coisa para conserva-Ia, sendo, portanto, a 

pessoa que tinha o uso ou a guarda da coisa (o locatário, o depositário, o 

comodatário e o usufrutuário). 

c) a possessios civilis, é aquela em que se conjugam o coper e animus 

possidendi (a intenção de assenhorar-se completamente da coisa, tendo sobre ela 

poder de fato exclusivo e independente. Trouxe a consequência jurídica como a de 

conduzir a aquisição do direito de propriedade pela usucapião. Denominando 

possessio ex iusta causa, causa esta reconhecida pelo ius civili, uma relação como o 

possuidor anterior, a qual por si só justificaria a aquisição da propriedade, no direito 

clássico romano. 

 

Para a fundamentação da posse, algumas teorias foram criadas, como a de 

Niebuhr, ora adotada por Savigny, sendo que, neste particular, havia a distribuição 

de terrenos aos romanos, que, por sua vez, eram adquiridos mediante as grandes 

vitórias dessa população. Mas, de acordo com Carlos Roberto Gonçalves6 tal era 

concedida a título precário, mantendo aos particulares apenas o direito a fruir destas 

áreas, não podendo reivindicar de qualquer pessoa, eis que perfazia uma 

prerrogativa de seu proprietário. 

                                                           
4
 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito Reais. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 157-158. 

5
 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 107.  

6
 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 57. 
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Por sua vez, Ihering detinha entendimento contrário, dispondo Carlos 

Roberto Gonçalves7 que o detentor poderia se valer da reivindicação para que 

permanecesse na fruição da posse. 

Assim sendo, o instituto possessório é respaldado em duas figuras que se 

mostram de grande relevância para o Direito das Coisas. Por um lado, Caio Mário da 

Silva Pereira8 pontua Savigny, entendendo que a posse está vinculada ao fato de 

haver a intenção de obter a coisa como sua, aliado a outros fatores, como o fato de 

dispor da coisa, além da possibilidade de defendê-la de quem quer que seja. Já 

Ihering pontua que a posse está atrelada a relação entre o proprietário e a sua coisa, 

pouco importando se há o exercício físico sobre a coisa. Além disso, não há 

necessidade da pessoa manifestar intenção em ser o dono da coisa.  

 

Para SAVIGNY, a posse caracteriza-se pela conjugação de dois elementos: 
o corpus, elemento objetivo que consiste na detenção física da coisa, e o 
animus, elemento subjetivo, que se encontra na intenção de exercer sobre a 
coisa um poder no interesse próprio e de defendê-la contra a intervenção de 
outrem. Não é propriamente a convicção de ser dono (opinio seu cogitatio 
domini), mas a vontade de tê-la como sua (animus domini ou animus rem 
sibi habendi), de exercer o direito de propriedade como se fosse o seu 
titular. 
[...] 
Para IHERING, portanto, basta o corpus para a caracterização da posse. 
Tal expressão, porém, não significa contato físico com a coisa, mas sim 
conduta de dono. Ela se revela na maneira como o proprietário age em face 
da coisa, tendo em vista sua função econômica. Tem posse quem se 
comporta como dono, e nesse comportamento já está incluído o animus. O 
elemento psíquico não se situa na intenção de dono, mas tão somente na 
vontade de agir como habitualmente o faz o proprietário (affectio tenendi), 
independentemente de querer ser dono (animus domini).

9
 

 

Nesse ínterim, constata-se que no Direito Romano apenas era considerada 

posse aquela que emanava do direito concernente à propriedade, eis que direitos 

reais tidos como menores, como, por exemplo, o usufruto, era denominado como 

quase posse. Ainda, Carlos Roberto Gonçalves10 pontua três direitos que poderiam 

ser alvo da quase posse, a saber: as servidões pessoais, como o usufruto, as 

servidões prediais, além da superfície única. 

 

Trabalhando sobre os textos, os romanistas, desde o tempo da glosa, 
disputam as preferências na análise dos elementos, na sua caracterização 

                                                           
7
 Idem. 

8
 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 22. 

9
 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 58-60. 

10
 Ibidem, p. 75. 
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jurídica, na fundamentação teórica de sua proteção. Uma das causas da 
inconciliável polêmica reside, certamente, no fato de haver a codificação 
justinianeia reunido textos de períodos vários (primeiros monumentos, 
república, época pré-clássica e clássica), associando-se ainda às teses 
bizantinas e medievais, cada tempo sofrendo a contribuição de fatores 
socioeconômicos diversificados e diversificantes.

11
 

 

Insta salientar, ainda, que durante muito tempo o Direito Romano se calcou 

apenas em coisas corpóreas. Para Caio Mário da Silva Pereira,12, com o fito de 

destinar a competente proteção possessória, estendeu-se apenas mais tarde aos 

denominados Direitos Reais. Portanto, verifica-se que no Direito Romano os Direitos 

Reais sobrevieram depois de longos anos, não tendo sido instituído de maneira 

inicial. 

Na época, alguns regramentos surgiram, com o escopo de tutelar estes 

aspectos. De acordo com Sílvio de Salvo Venosa, a “[...] propriedade imobiliária 

individual, segundo algumas fontes, data da Lei das XII Tábuas. Nesse primeiro 

período do Direito Romano, o indivíduo recebia uma porção de terra que devia 

cultivar, mas, uma vez terminada a colheita, a terra voltava a ser coletiva”.13 Nesse 

contexto, verifica-se a precariedade do direito possessório, posto que nem todos os 

indivíduos fazia jus ao mesmo. 

Além do mais, não se pode olvidar que na época denominada como actiones 

legis, a posse e a propriedade perfaziam o mesmo fenômeno no âmbito do Direito 

Romano. Paulatinamente, tal cenário foi se alterando, eis que passou a vigorar o 

fenômeno dos processos aquisitivos, especialmente para as res mancipi e para as 

res nec mancipi, conforme abordado por Caio Mário da Silva Pereira.14 Verificando-

se a importância do direito possessório em Roma, passa-se a analisar a sua 

contextualização na Idade Média. 

 

1.2 A IMPORTÂNCIA DA PROPRIEDADE NA IDADE MÉDIA 

 

Neste particular, delimita-se que na Idade Média também é possível extrair 

ensinamentos valiosos no que tange a posse e a propriedade, os quais serão 

traçados a partir de agora. 

                                                           
11

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 21. 
12

 Ibidem, p. 23. 
13

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 158. 
14

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 28. 
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É importante destacar, desde logo, a importância da propriedade na Idade 

Média, eis que foi a partir deste cenário que a mesma passou a perder o caráter 

exclusivista, passando o território a ser edificado como sinônimo de poder, estando à 

propriedade vinculada a ideia de soberania nacional, conforme delimita Sílvio de 

Salvo Venosa.15 Portanto, tem-se que esta época marcou a propriedade de maneira 

diversificada, ensejando um verdadeiro poder para aqueles que a detinham.  

 

Por toda a Idade Média, como nos tempos modernos do direito, quer nos 
países em que a propriedade é sedimentada nas bases de velha tradição, 
quer naqueles outros em que a competição pelo aproveitamento de amplas 
extensões territoriais dá maior ênfase à affectio tenendi – sempre a posse 
ocupa a mais relevante função social, e sua proteção reclama maior 
atividade do aparelho judiciário.

16
 

 

O Direito Canônico insiste na ideia de que o homem está legitimado a 

adquirir bens, pois a propriedade privada é garantia de liberdade individual. No 

entanto, por influência de Santo Agostinho e Santo Tomas de Aquino, ensina-se que 

a propriedade privada é imanamente a própria natureza do homem que, no entanto, 

deve fazer justo o uso dela.17   

Além do mais, na época da Idade Média, é possível trazer como um 

regramento jurídico robusto o Código de Napoleão. Sílvio de Salvo Venosa18 admite 

que o Código de Napoleão, como consequência, traça a conhecida concepção 

extremamente individualista do instituto. Como sabido, esse Código e as ideias da 

Revolução repercutiram em todos os ordenamentos que se modelaram no Código 

Civil Francês, incluindo a grande maioria dos códigos latino-americanos. Esse 

exagerado individualismo perde força no século XIX com a revolução e o 

desenvolvimento industrial e com as doutrinas socializantes. Passa a ser buscado 

um sentido social na propriedade.  

 

1.3 HISTÓRIA DA POSSE E DA PROPRIEDADE NO BRASIL 

 

Induvidosamente, a posse e a propriedade no Brasil também trazem em seu 

arcabouço determinada historicidade, conforme será abordado a partir deste momento. 

                                                           
15

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 159. 
16

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 28. 
17

 CÂMARA, Maria Helena Ferreira da. Aspectos do Direito de Propriedade no Capitalismo e no 
Sovietismo. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 79. 
18

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 98. 
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O Brasil tem passado por grandes transformações desde o seu descobrimento, 

onde as terras foram loteadas como forma de capitanias. Porém, anterior as estes fatos o 

Direito Romano já discutia a posse, tendo a clareza de propriedade, especialmente a 

separação de posse e propriedade, sendo a posse um poder de fato sobre uma coisa, e a 

propriedade o poder de direito, segundo José Carlos Moreira Alves.19 Portanto, no que 

pertine o Brasil, é possível verificar que o marco histórico acerca da posse e da 

propriedade passou a ser delineado tão logo o mesmo restou descoberto. 

A partir deste momento, verifica-se manifesta ingerência dos portugueses 

em relação às terras brasileiras. No Brasil, conforme delimita Sílvio de Salvo 

Venosa20 especialmente após o seu descobrimento pelos portugueses, a posse-

utilidade era o título por excelência de pertencimento das coisas. As terras foram 

concedidas durante o longo período dos sistemas sesmarias, com a condição 

suspensiva de sua utilização efetiva, sob pena de devolução ao Estado.  

Ou seja, sem posse efetiva a concessão se extinguiu ou deveria se extinguir. 

É corrente à afirmação de que as sesmarias significaram o transplante do modo 

medieval de pertencimentos múltiplos sobre a coisa, ou, até mesmo, do sistema 

feudal. Todas as terras estavam isentas de tributos, pois pertenciam à coroa, 

segundo Sílvio de Salvo Venosa.21 Frise-se, ainda, que a metamorfoses que as 

sesmarias sofreram no Brasil anteciparam o modelo moderno de propriedade, como 

a titularidade exclusiva, abstrata e transacionável. 

Insta salientar que o Direito Romano contribuiu sobremaneira para a 

instituição da posse e da propriedade no Direito Brasileiro, especialmente o direito 

pré-codificado, adentrando-se posteriormente no Código Civil de 1916. Todavia, 

assimila Carlos Roberto Gonçalves,22 em que em pese o Direito Romano ter 

respingado sobremaneira nos aspectos concernentes à posse e à propriedade, faz-

se necessário analisar de maneira mais detida as condições locais do país, para, 

assim, instituir regramentos jurídicos sobre o tema. 

Levando-se em consideração que em um momento inicial o ordenamento 

jurídico pátrio se mostrou omisso nos aspectos concernentes à posse, houve o 

respaldo no Direito Romano, sendo que muitos aspectos foram mantidos no Código 

Civil de 1916 e, inclusive, no Código Civil de 2002, consoante leciona Caio Mário da 

                                                           
19

 ALVES, José Carlos Moreira. Op. cit., p. 109. 
20

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 207-231. 
21

 Idem. 
22

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 68. 
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Silva Pereira.23 Aí a importância do Direito Romano na matéria atinente à posse e à 

propriedade, calcando-se o Direito Brasileiro em diversos aspectos que lhes são 

correlatos. 

No Código Civil de 1916, mais precisamente no artigo 485,24 o possuidor 

estava vinculado àquele que exercia os poderes de domínio ou de propriedade, 

sendo a nomenclatura “domínio” extirpado após a promulgação do Código Civil de 

2002. 

Com o passar dos anos, algumas modificações passaram a ser sintetizadas. 

De acordo com Caio Mário da Silva Pereira, “A posse, em nosso direito positivo, não 

exige, assim, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É 

relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica 

desta”.25 Nessa perspectiva, a posse se encontra intimamente vinculada à relação 

de fato existente entre a pessoa e a coisa. 

Ademais, com o advento do Código Civil de 2002, algumas normatizações 

contidas no Código Civil de 1916 foram mantidas. Pode-se pontuar, neste particular, 

a posse justa e a posse injusta, assim como a posse de boa-fé e má-fé.26 

Mas, veja-se que a propriedade não está prevista apenas na legislação 

infraconstitucional. Atualmente, é possível visualizar, conforme entendimento 

abordado por Flávio Tartuce,27 que a propriedade é considerada um direito 

fundamental e, portanto, tutelado pelo diploma constitucional brasileiro. Tal encontra 

guarida no artigo 5.º, inciso XXII, da Constituição Federal.28 

Mas, tal não pode ser exercido de maneira absoluta e arbitrária, eis que em 

prol da coletividade, faz-se necessário observar a função social, ora prevista no 

artigo 5.º, inciso XXIII, da Carta de 1988.29 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 21. 
24

 Art. 485. Considera-se possuidor todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum 
dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade. 
25

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 23. 
26

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 91. 
27

 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 4. ed. São Paulo: Método, 2014, p. 664. 
28

 XXII - é garantido o direito de propriedade; 
29

  XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
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CAPÍTULO II - POSSE 

 

2.1 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA POSSE 

 

A delimitação conceitual acerca da posse, bem como a sua natureza 

jurídica, não instrumentos de grande relevância, que passarão a ser tratados a partir 

de agora. 

Inicialmente, vale delimitar que a posse é o poder de fato, protegido 

juridicamente, que será exercido sobre uma coisa, podendo ser subjetiva ou objetiva, 

direta ou indireta, encontrando-se prevista no direito brasileiro nos artigos 1.196 e 

seguintes, consoante José Carlos Moreira Alves.30 Diante disso, denota-se que o instituto 

possessório é alvo de proteção pela legislação infraconstitucional, mais precisamente pelo 

Código Civil Brasileiro. 

Destaca-se que não há um entendimento harmônico a respeito da origem da 

posse como estado de fato legalmente protegido. Para a denominação da posse 

existem várias teorias, como a teoria de Niebuhr, adotada por Savigny, além da 

teoria propugnada de lhering. Para Maria Helena Diniz,31 de acordo com a teoria de 

Niebuhr, a posse eram as terras conquistadas pelos romanos, que eram loteadas, 

sendo muitas denominadas como possessiones. Para lheing, o surgimento da posse 

se dá na medida arbitrária, tomada pelo pretor, que, devido a atritos eclodidos na 

fase inicial das ações reivindicatórias, outorgava discricionariamente a qualquer dos 

litigantes a guarda ou detenção da coisa. Era a posse, para essa concepção, uma 

consequência do processo reivindicatório. 

Pode ser facilmente delimitada como sendo a relação entreo homem e a 

coisa. Conforme bem salienta Silvio Rodrigues “poder-se-ia chamar jus possidendia 

a relação material entre o homem e a coisa, e consequentemente de ato jurídico”.32 

Neste aspecto, também poderá perfazer um ato jurídico. 

 

Enquanto a propriedade é relação entre a pessoa e coisa, que assenta na 
vontade objetiva da lei. Implicando um poder jurídico e criando uma relação 
de direito, a POSSE consiste em relação de pessoa e coisa, fundada na 
vontade de possuidor, criando mera relação de fato.

33
 

 

                                                           
30

 ALVES, José Carlos Moreira. Op. cit., p. 112. 
31

 DINIZ, Maria Helena. Direito das Coisas. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 89. 
32

 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 16. 
33

 Idem. 
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O legislador tomou o cuidado de especificar, detalhar o que é posse, como ocorre 

e quem tem direito, quem pode deter a posse direta ou indireta, perfazendo uma vertente 

jurídica ou ramo do direito, que traz a discussão social e econômica para o direito.34  

Não se olvide, ainda, que a delimitação conceitual acerca da posse também 

pode ser retirada do artigo 1.196, do Código Civil,35 sendo denominado como 

possuidor aquele que exerce um dos poderes relativos à propriedade. 

 

[...] enquanto a propriedade é relação entre a pessoa e coisa, que assenta 
na vontade objetiva da lei. Implicando um poder jurídico e criando uma 
relação de direito, a posse consiste em relação de pessoa e coisa, fundada 
na vontade de possuidor, criando mera relação de fato.

36
 

 

Nesse diapasão, não há dúvidas de que a definição da posse sempre trará 

em sua delimitação conceitual dois requisitos que se mostram inerentes quais 

sejam, o corpus e o animus. Conforme Sílvio de Salvo Venosa37, o primeiro está 

vinculado ao fato de haver a relação entre o homem com a coisa, ao passo que o 

segundo remonta a ideia de um elemento subjetivo, que, basicamente, diz respeito à 

intenção do agente com a coisa. 

Mas, veja-se que a posse não pode ser confundida com a detenção, sendo 

que o elemento caracterizador da distinção entre a posse e a detenção se respalda 

no ânimo ou na intenção, perfazendo o detentor non habet animum possidentis.38 

No que tange a denominação da natureza jurídica da posse, impende 

destacar que a mesma sempre ocasionou controvérsias no âmbito do Direito, 

estabelecendo-se, para tanto, duas correntes que visão dirimir maiores 

controvérsias. Nessa seara, Flávio Tartuce39 salienta que o Código Civil de 2002 

adotou a teoria denominada como posse-social, ora alavancada por Perozzi Saleilles 

e Hernandez Gil. 

Entretanto, há entendimento diverso, no sentido que diz respeito a um direito 

real. Conforme Caio Mário da Silva Pereira, “Sem embargo de opiniões em contrário, 

é um direito real, com todas as suas características; oponibilidade erga omnes, 

indeterminação do sujeito passivo, incidência em objeto obrigatoriamente 

                                                           
34

 ALVES, José Carlos Moreira. Op. cit., p. 112. 
35

 Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 
dos poderes inerentes à propriedade. 
36

 RODRIGUES, Silvio. Op. cit., p. 16. 
37

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 39. 
38

 RIZZARDO, Arnaldo. Direitos das Coisas. 4. ed. Rio da Janeiro: Forense, 2009, p. 89. 
39

 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 642. 
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determinado etc”.40 Diante disso, traz em seu arcabouço diversas características 

inerentes, como a oponibilidade erga omnes, por exemplo. 

Uma vez tecidas estas considerações acerca do conceito, bem como da 

natureza jurídica da posse, importa esclarecer qual é o seu âmbito de aplicação nas 

terras públicas, tema que será abordado no tópico a seguir. 

 

2.2 POSSE DE TERRAS PÚBLICAS 

 

È possível enaltecer que sustentadas nas decisões judiciais e 

fundamentadas na vedação á usucapião rural constitucional, a Constituição Federal 

de 1988, condicionou o reconhecimento da posse e aquisição da propriedade de 

terras públicas a aquiescência e ao ato estatal, restringindo a possibilidade da 

aquisição por ato exclusivo do particular. Consoante se denota da Revista Direito e 

Liberdade,41, nestas ocupações rurais, porém, percebe-se que essa restrição não 

alcança as populações indígenas, quilombolas e populações tradicionais extraindo o 

alimento do campo, nem o pequeno ocupante familiar sem recursos, que foram 

ressalvados pelo constituinte. 

Existe vasto entendimento no sentido de que as terras públicas não podem 

ser alvos de reconhecimento possessório. Conforme leciona Carlos Roberto 

Gonçalves,42 a posse não cabe aos bens públicos, principalmente depois que a 

Constituição Federal de 1988 proibiu a usucapião especial de tais bens e, se houver 

tolerância do Poder Público, o uso do bem pelo particular não passa de mera 

detenção consentida. 

Nesse sentido, não adquirirá a propriedade pela usucapião rural o ocupante 

que não for proprietário de imóvel rural ou urbano, e possua como seu, por cinco anos 

ininterruptos, sem oposição, área de terra pública, em zona rural, não superior a 

cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela 

sua moradia. Porém, nada obsta que tenha reconhecida sua ocupação mediante outros 

institutos jurídicos, como é caso de regularização da ocupação, mediante a concessão 

do direito real de uso, por exemplo, que pressupõe o reconhecimento da ocupação por 

ato do poder público, momento em que passa a ser configurada a posse. Nas 

                                                           
40

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 25. 
41

 REVISTA DIREITO E LIBERDADE. Rdl, Esmarn. V. 14, n. 1, p. 47-72, jan./jun., 2012, p. 47. 
42

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 59-66. 
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ocupações rurais, a vedação à usucapião refletiu no reconhecimento da posse agrária, 

estabelecendo restrição ao seu reconhecimento por ato do poder público. Não inserindo 

nessa vedação a pequena propriedade rural, por outro lado, para os grupos de 

possuidores étnicos, que não se inserem no conceito de posse agrária, tem-se o 

reconhecimento da posse, independente da concordância do Poder Público.43 

Nesse diapasão, traz-se o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1.ª 

Região, que mencionou acerca da impossibilidade de haver posse em terras 

públicas, que somente poderão ser alienadas através de licitação ou mediante 

projeto específica de assentamento rural, conforme Apelação Cível 

00044543320074014100: 

 

JUSTIFICAÇÃO DE "POSSE DE TERRAS PÚBLICAS". FINALIDADE DE 
REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE/INUTILIDADE. 
APTIDÃO, TODAVIA, PARA EVITAR DESPEJO SUMÁRIO (ART. 71, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO DL 9.760/46). PROVIMENTIO À APELAÇÃO. 
1. Trata-se de "ação de justificação judicial de posse e benfeitorias" 
intentada por José Erodício Azevedo Martins, pretendendo-se, "julgada por 
sentença a presente justificação, sejam os autos entregues ao justificante 
independentemente de traslado, no prazo legal para os efeitos da lei". 
2. Na sentença, foi pronunciada "a ausência de interesse e a impropriedade 
da justificação à espécie, de modo a decretar a extinção do processo, nos 
termos do Código de Processo Civil, art. 267, VI". 
3. Não se trata de uma justificação "para simples documento e sem caráter 
contencioso", mas "para servir de prova em processo", diante do fato de 
que, "por razões inconfessáveis", a União "pretende fazer o assentamento 
dos chamados 'destituídos da terra', sabendo-se que nem sempre é para 
trabalhar, mas utilizadas principalmente para especular conforme tem 
acontecido rotineiramente em todo o Estado de Rondônia" (trecho da 
inicial). 
4. A justificação não se presta ao fim de "regularização de posse" de terras 
públicas, uma vez que as terras públicas só são alienadas mediante 
licitação ou em projeto específico de assentamento rural. Aliás, constitui 
crime "invadir, com intenção de ocupá-las, terras da União, dos Estados e 
dos Municípios" (art. 20 da Lei n. 4.947/66). 
5. De acordo com o art. 71 do Decreto-Lei n. 9.760/46, "o ocupante de 
imóvel da União, sem assentimento desta, poderá ser sumariamente 
despejado e perderá, sem direito a qualquer indenização, tudo quanto haja 
incorporado ao solo, ficando ainda sujeito ao disposto nos arts. 513, 515 e 
517 do Código Civil". 
6. Excetuam-se dessa disposição, entretanto, na forma do parágrafo único, 
as ocupações de boa-fé, com cultura efetiva e morada habitual. A 
justificação em referência poderá ter, então, pelo menos a finalidade de se 
opor ao despejo sumário previsto no referido dispositivo. 
7. Só por isso, anulação da sentença a fim de que a justificação tenha 
prosseguimento na forma do art. 863 e seguintes do Código de Processo 
Civil. 

                                                           
43

 REVISTA DIREITO E LIBERDADE. Op. cit., p. 91. 
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8. Provimento à apelação.
44

 

 

No julgado proveniente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Relator fez 

alusão ao fato de que a ocupação de área pública não constitui o fenômeno da 

posse ad interdicta, mas apenas o fenômeno da detenção, segundo Apelação Cível 

00075259220118260472: 

 

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – Ação que 
visa a compelir o réu a desocupar área pública – Procedência – Pretensão 
de inversão do julgamento – Impossibilidade – Ocupação de área pública 
não enseja posse ad interdicta, mas tão somente detenção – Esbulho 
caracterizado – Indenização por benfeitorias indevida - Sentença mantida – 
Recurso improvido.

45
 

 

Portanto, é possível verificar que no âmbito constitucional, bem como 

jurisprudencial, há a negativa de se reconhecer a posse em terras públicas. Conforme se 

depreende da Revista Direito e Liberdade,46 essa negativa é extraída das disposições 

Constitucionais que tratam da vedação à usucapião de terras públicas, que proibiu a 

posse e seus efeitos, porque o instituto da usucapião, que pressupõe a posse restou 

proibido com constituinte de 1988. 

 

2.3 ESPÉCIES DE POSSE 

 

Existe no direito brasileiro uma ampla classificação acerca das espécies de 

posse, as quais serão mencionadas a partir deste momento, quais sejam: a posse 

direta e a posse indireta, posse ad interdicta e posse ad usucapionem, posse justa e 

injusta, posse exclusiva, composse e posses paralelas, a posse de boa-fé e de má-

fé, posse pro diviso e pro indiviso, posse com justo título, posse nova e posse velha 

e a posse natural e posse civil ou jurídica. 

No que tange a posse direta, também denominada como imediata, destaca-

se que a mesma pode ser entendida como sendo aquela que pode ser exercida pelo 

indivíduo que detém a coisa, tal como ocorre com o locatário. Já na posse indireta, 

                                                           
44

 JUSBRASIL. Apelação Cível 00044543320074014100. Disponível em: <https://trf-
1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/253379360/apelacao-civel-ac-44543320074014100>. Acesso em: 30 
ago. 2017. 
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 JUSBRASIL. Apelação Cível 00075259220118260472. Disponível em: <https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/308550266/apelacao-apl-75259220118260472-sp-0007525-
9220118260472>. Acesso em: 30 ago. 2017. 
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 REVISTA DIREITO E LIBERDADE. Op. cit., p. 90. 



23 
 

também intitulada como mediata, o exercício ocorrerá através de outra pessoa, 

como, por exemplo, o locador.47 

Insta salientar que a questão da posse direta e indireta encontra previsão no 

artigo 1.197, do Código Civil, dispondo, basicamente, que a posse direta, exercida 

de maneira temporária, não terá o condão de anular a posse indireta.48 

Tem-se, ainda, os institutos da posse ad interdicta e posse ad usucapionem. 

Para Carlos Roberto Gonçalves49, a primeira diz respeito àquela que pode ser 

defendida mediante a utilização dos interditos, ou seja, as denominadas ações 

possessórias, ao passo que a segunda se prolonga no tempo que é conferido pela 

legislação, cuja consequência é a aquisição do domínio. 

Exemplificativamente, colaciona-se o julgado o Tribunal de Justiça de São 

Paulo, entendendo estar configurada no caso concreto a denominada posse ad 

usucapionem, em prol do caseiro do imóvel, respaldando-se no lapso temporal em 

que o mesmo residiu na propriedade, aliado ao fato de que sequer foram pagos os 

serviços prestados ao longo dos anos. Veja-se a Apelação Cível 

0007595020048260219: 

 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA 
CONVERTIDA EM POSSE AD USUCAPIONEM. INTERVERSÃO DA 
POSSE. 
Ainda que a vizinha dos autores tenha alegado que haveria detenção, pois 
seriam os autores caseiros dos proprietários do imóvel, não se pode 
desconsiderar a ausência de pagamentos dos supostos serviços e, ainda, o 
longo período de posse dos autores, fatos que, com segurança, 
confirmaram a posse ad usucapionem. O prazo de vinte anos, previsto no 
art. 550, do Código Civil de 1916, completou-se no ano de 2008. Não se 
desconhece que a ação foi ajuizada em 22 de março de 2004. Contudo, a 
usucapião extraordinária do imóvel pode ser declarada, considerando-se o 
tempo de trâmite da demanda. Recurso provido para declarar a usucapião 
extraordinária dos imóveis descritos na petição inicial.

50
 

 

A posse também pode ser classificada sob a forma justa e injusta. Na 

acepção de Caio Mário da Silva Pereira, a posse será considerada como justa na 

hipótese em que não subsistir qualquer das hipóteses alavancadas no artigo 1.200, 
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 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 643-644. 
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 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 114-115. 
50

 JUSBRASIL. Apelação Cível 0007595020048260219. Disponível em: <https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/188584583/apelacao-apl-7595020048260219-sp-0000759-
5020048260219>. Acesso em: 30 ago. 2017. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11445606/artigo-550-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/c�digo-civil-de-1916-lei-3071-16


24 
 

do Código Civil, quais sejam: violenta, clandestina ou, ainda, precária. Veja-se que a 

posse violenta é aquela adquirida mediante força, ao passo que a clandestina 

restará efetivada mediante ocultamento. Já a posse precária figurará no momento 

em que o indivíduo detém uma coisa, deixando de devolver ao proprietário, 

utilizando como se sua fosse: 

 

Posse violenta (adquirida vi) a que se adquire por ato de força, seja ela 
natural ou física, seja moral ou resultante de ameaças que incutam na 
vítima sério receio. A violência estigmatiza a posse, independentemente de 
exercer-se sobre a pessoa do espoliado ou de preposto seu, como ainda do 
fato de emanar do próprio espoliador ou de terceiro. 
Clandestina é a posse que se adquire por via de um processo de 
ocultamento (clam), em relação àquele contra quem é praticado o 
apossamento. Contrapõe-se-lhe a que é tomada e exercida pública e 
abertamente. A clandestinidade é defeito relativo: oculta-se da pessoa que 
tem interesse em recuperar a coisa possuída clam, não obstante ostentar-
se às escâncaras em relação aos demais. 
[...] 
Posse precária é a do fâmulo na posse (Besitzdiener), isto é, daquele que 
recebe a coisa com a obrigação de restituir, e arroga-se a qualidade de 
possuidor, abusando da confiança, ou deixando de devolvê-la ao 

proprietário, ou ao legítimo possuidor.
 51

 

 

Veja-se que conforme entendimento consubstanciado pelo Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, a posse injusta poderá ser atacada pela via da ação 

reivindicatória, mas, para tanto, deve ser comprovada cabalmente que a posse se 

efetivou de maneira injusta, sob pena de indeferimento do pleito, conforme ocorreu 

nos autos de Apelação Cível 70043545664: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 
POSSE INJUSTA NÃO VERIFICADA. 
Para a propositura da ação reivindicatória, é indispensável a prova do 
domínio sobre a coisa e a posse injusta de outrem sobre o bem. A prova 
dos autos demonstrou que a posse da ré é justa, porquanto, após a compra 
do imóvel, o projeto do loteamento sofreu alteração e foi aprovado com 
modificação do traçado original. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. 
UNÂNIME.

52
  

 

De acordo com o artigo 1.200, do Código Civil,53 é possível constatar a 

hipótese da posse justa. 
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Ademais, a posse também pode ser classificada como exclusiva, em 

composse, bem como em paralelas. Segundo Carlos Roberto Gonçalves,54 a posse 

exclusiva é aquela em que subsiste apenas um possuidor. Já na composse, haverá 

a comunhão de titulares atinente a um direito real limitado, ao passo que as posses 

paralelas, também intituladas como sendo posses múltiplas, vislumbrarão a 

concorrência da posse, que se desdobrará em direta e indireta. 

Ainda, tem-se a posse de boa-fé e de má-fé: 

 

a) Posse de boa-fé – presente quando o possuidor ignora os vícios ou os 
obstáculos que lhe impedem a aquisição da coisa ou quando tem um justo 
título que fundamente a sua posse. 
[...] 
b) Posse de má-fé – situação em que alguém sabe do vício que acomete a 
coisa, mas mesmo assim pretende exercer o domínio fático sobre esta. 
Neste caso, o possuidor nunca possui um justo título. De qualquer modo, 
ainda que de má-fé, esse possuidor não perde o direito de ajuizar a ação 
possessória competente para proteger-se de um ataque de terceiro.

55
 

 

Há previsão legal da posse de boa-fé no artigo 1.201, do Código Civil,56 

dispondo, basicamente, que a mesma será efetivada quando o possuidor atuar de 

maneira a ignorar o vício ou o obstáculo. Todavia, perderá o caráter de boa-fé, 

quando se verificar que o possuidor não mais ignora o vício, conforme artigo 1.202, 

do Código Civil. 57 

Já a posse pro indiviso ocorre quando os compossuidores possuírem partes 

ideais da coisa. Por outro lado, “Se cada um se localiza em partes determinadas do 

imóvel, estabelecendo uma divisão de fato, diz-se que exerce posse pro diviso”, 

conforme assevera Carlos Roberto Gonçalves.58 Diante disso, a posse pro indiviso 

corresponderá na quota ideal e, por outro lado, a posse pro diviso consiste 

basicamente em uma divisão de fato. 

A posse também pode ser delimitada como sendo com justo título. Caio 

Mário da Silva Pereira59 acrescente a posse com justo título, que, em apertada 
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síntese, diz respeito a um título hábil, sendo possível através de ele transferir a 

propriedade, eis que comporta a presunção de boa-fé, admitindo-se, no entanto, 

prova em contrário. 

Veja-se que tal se mostra um elemento imprescindível para a demonstração 

do direito possessório, eis que a sua ausência acarreta a improcedência do pleito, 

consoante se denota da Apelação Cível 10024001240118001, alavancada pelo 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DOMÍNIO. POSSE SEM JUSTO TÍTULO. 
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
Impõe-se a improcedência da Ação Reivindicatória se não comprovados os 
requisitos para tanto. Há de se acolher usucapião alegado em defesa 
quando, do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se estarem 
preenchidos os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da 
ocorrência do instituto jurídico.

60
 

 

Ademais, também é possível classificar a posse como nova, dizendo 

respeito aquela que contará com menos de um ano e um dia, além da posse velha, 

que, por sua vez, contará com pelo menos um ano e um dia.61 

Nada obsta, ainda, que a posse seja classificada como posse natural ou 

posse civil. Para Carlos Roberto Gonçalves62, a posse natural pode ser 

compreendida como sendo o exercício dos poderes que lhes são inerentes sobre 

determinada coisa, ao passo que a posse civil ou jurídica restará adquirida mediante 

força de lei. 

Com o escopo de melhor visualizar o tema em apreço, colaciona-se o 

seguinte quadro, cujos apontamentos são extraídos da obra de Flávio Tartuce,63 de 

modo a demonstrar as espécies mais corriqueiras de posse existentes no Direito 

Brasileiro: 

 

1. No que tange à relação pessoa-
coisa: 

a) Posse direta ou imediata; 
b) Posse indireta ou mediata. 

2. No que tange à presença de 
vícios objetivos: 

a) Posse justa; 
b) Posse injusta (nesta hipótese se 
elenca a posse violenta, a posse 
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clandestina e a posse precária). 

3. No que tange a boa-fé: a) Posse de boa-fé; 
b) Posse de má-fé. 

4. No que tange à presença de 
título: 

a) Posse com título; 
b) Posse sem título. 

5. No que tange o tempo:  a) Posse nova; 
b) Posse velha. 

6. No que tange os efeitos: a) Posse ad interdicta; 
b) Posse ad usucapionem. 
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CAPÍTULO III - A POSSE E SEUS EFEITOS 

 

3.1 PROTEÇÃO E EFEITOS DA POSSE 

 

É importante destacar, desde logo, que a legítima defesa, assim como o 

desforço imediato, está vinculada ao fato do possuidor, seja ele direto ou indireto, 

exercer a defesa e, via de consequência, a conservação de sua posse, sem que, 

para tanto, seja necessário aforar demanda judicial. Quando da hipótese de ameaça 

ou turbação, subsistirá a legítima defesa, ao passo que quando incidir o esbulho, 

haverá o desforço imediato: 

 

A legítima defesa da posse e o desforço imediato constituem formas de 
autotutela, autodefesa ou de defesa direta, independentemente de ação 
judicial, cabíveis ao possuidor direto ou indireto contra as agressões de 
terceiro. Nos casos de ameaça e turbação, em que o atentado à posse não 
foi definitivo, cabe a legítima defesa. Havendo esbulho, a medida cabível é 
o desforço imediato, visando à retomada do bem esbulhado.

64
 

 

Diante disso, a autodefesa ocorrerá fora da ação judicial, momento em que o 

possuidor irá atuar de maneira a repelir qualquer conduta atentatória ao direito de 

posse, conforme entendimento consubstanciado por Caio Mário da Silva Pereira,65 

utilizando-se, para tanto, a própria força. A autodefesa também pode ser nominada 

como desforço in continenti ou desforço em continente. 

 

A proteção conferida ao possuidor é o principal efeito da posse. Dáse de 
dois modos: pela legítima defesa e pelo desforço imediato (autotutela, 
autodefesa ou defesa direta), em que o possuidor pode manter ou 
restabelecer a situação de fato pelos seus próprios recursos; e pelas ações 
possessórias, criadas especificamente para a defesa da posse 
(heterotutela).

66
 

 

Veja-se que a proteção da posse, mediante atos defensivos, além de 

proteger a posse, também pode ser considerada como sendo um dos efeitos da 

posse. 

Acerca da legítima defesa da posse, tem-se o julgado do Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina, que entendeu configurada a mesma, de acordo com a Apelação 

Cível 113525: 
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APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA 
DE ESBULHO. RÉU POSSUIDOR INDIRETO. REQUISITOS 
AUTORIZADORES DA CONCESSÃO POSSESSÓRIA NÃO 
DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
"Na hipótese não restou demonstrado o suposto esbulho praticado pelo réu, 
haja vista que bem como salientou o juízo quando da análise da medida 
liminar negada, o réu viveu em união estável com a Sra. Maria Helena por 
aproximadamente 20 anos, sendo que o imóvel objeto do litígio foi adquirido 
durante a constância da união estável. Assim, tinha o réu a posse indireta 
do bem, tendo amparo legal sua atitude (legítima defesa da posse)" 
(Sentença da Juíza de Direito Dra. Jussara Schittler dos Santos - fl. 59).

67
 

 

Insta salientar que a posse poderá ser adquirida por aquelas pessoas 

elencadas no artigo 1.205, do Código Civil,68 como, por exemplo, pela própria 

pessoa que pleiteia a posse. Portanto, é cabível que haja a defesa da mesma, 

mediante atuação do interessado. 

Outro efeito da posse se encontra consubstanciada na presunção da 

propriedade. De acordo com Caio Mário da Silva Pereira, é possível pontuar como 

um dos efeitos da posse o fato de haver a presunção da propriedade, na medida em 

que “Pelo fato de ser a visibilidade do domínio, o possuidor tem por si a presunção 

de ser dono, até que seja convencido do contrário. Presunção iuris tantum, sem 

dúvida, cabe à prova contrária”.69 Veja-se que não se trata de uma presunção 

absoluta, na medida em que se admite prova em contrário. 

Além do mais, não se pode olvidar a questão dos frutos, que, em apertada 

síntese, dizem respeito aqueles bens acessórios que advém do principal, sem que, 

para tanto, haja minimização deste último. No que pertine o direito possessório, 

impende destacar que na hipótese em que subsistir boa-fé, haverá direito ao 

possuidor, ao passo que se a mesma se efetivar de má-fé, proporcionará apenas o 

direito ao ressarcimento das despesas.70  

Tal encontra guarida nos artigos 1.214 e 1.216, ambos do Código Civil.71 No 

artigo 1.214 é possível verificar o possuidor de boa-fé, ao passo que no dispositivo 
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1.216, vislumbra-se a questão da má-fé, que, além de fazer alusão ao fato de que o 

possuidor apenas terá direito as despesas provenientes com a manutenção dos 

frutos, restará à responsabilidade sobre os mesmos, principalmente por aqueles que 

não colher. 

 

Essa regra, contudo, não prevalece quando o possuidor está possuindo de 
boa-fé, isto é, com a convicção de que é seu o bem possuído. Há nesses 
casos dois direitos que se afrontam, o do proprietário e o do possuidor, e o 
deste prevalecerá quando se estadear a boa-fé de quem possui. Punir-se-á 
de um lado a culpa ou inércia do proprietário que possibilitou a posse alheia, 
e dar-se-á ao possuidor o resultado do seu trabalho diante da persuasão de 
que era sua a coisa que explorava.

72
 

 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais pontuou que quando se trata de 

posse injusta, não cabe ao possuidor reter os frutos, o qual deve ser restituído ao 

proprietário, consoante Apelação Cível 10143040053082003: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - POSSE INJUSTA - FRUTOS 
PERCEBIDOS PELO POSSUIDOR DE MÁ-FÉ - DIREITO À RESTITUIÇÃO. 
Restando evidenciada a posse injusta, não há que falar em retenção dos 
frutos advindos desta posse, os quais devem ser restituídos ao possuidor 
esbulhado. V.V. 
- Segundo o princípio da unirrecorribilidade, também denominado 
"unicidade", cada decisão jurisdicional desafia um só recurso com a mesma 
finalidade.

73 
 

Não se olvide, ainda, que a usucapião também perfaz um dos efeitos da 

posse, que, em apertada síntese, consiste na possibilidade de adquirir determinada 

propriedade, conforme Sílvio de Salvo Venosa.74 Para tanto, leva-se em 

consideração a contínua permanência no imóvel,  

No que tange as benfeitorias, as mesmas também podem ser entendidas 

como sendo um efeito da posse. Caio Mário da Silva Pereira75 leciona que as 

benfeitorias necessárias, além daquelas que forem consideradas úteis e 

devidamente autorizadas pelo proprietário, caberão o montante a título indenizatório, 

ensejando ao possuidor a possibilidade de reter a coisa. No caso de benfeitoras 
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voluptuárias, que, em apertada síntese, serve apenas para embelezar a coisa, o 

possuidor poderá proceder ao seu levantamento, desde que não ocasione danos. 

Os efeitos da posse quanto às benfeitorias estão previstos no artigo 1.219, 

do Código Civil e, quando se tratar de boa-fé, plenamente cabível à indenização a 

título daquelas consideradas como necessárias e úteis, além das voluptuárias, 

podendo, inclusive o indivíduo realizar o direito de detenção. Veja-se que para o 

possuidor de má-fé apenas ficará o direito às benfeitorias necessárias, não 

subsistindo, ainda, o direito de retenção, consoante artigo 1.220, do Código Civil76.  

Há, ainda, a questão da retenção, incidindo na hipótese em que o possuidor 

tiver algum crédito para receber, mas este lhe reste negado: 

 

A quem tenha de devolver coisa alheia, reconhece o direito, em certos 
casos, recusar a restituição sob fundamento da existência de um crédito 
contra o que irá recebê-la. O ius retentionis justifica-se em razão da 
equidade, que se não compraz em que o devedor da restituição tenha de 
efetuá-la, para somente depois ir reclamar o que lhe é devido. Permite-lhe 
opor-se à devolução até ser pago. Mas, se é seu fundamento a aequitas, e 
se é seu requisito a existência de um débito, nem por isso se nega que o 
direito de retenção seja efeito da posse, embora rodeada esta de outros 
elementos, pois certo é que, sem ela, não tem objeto o ius retentionis.

77
 

 

Todavia, consoante abordado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

restou elidida a indenização a título de benfeitorias úteis e necessárias, eis que o 

possuidor estava imbuído de má-fé. Veja-se a Apelação Cível 20100610141709: 

 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. 
I - As benfeitorias úteis e necessárias não podem ser indenizadas no 
processo, porque patente a má-fé na posse reintegrada, como também pela 
ausência de provas sobre a existência, valores e espécies de alterações 
havidas no imóvel objeto da ação. 
II - Apelação provida.

78
 

 

Também é possível destacar como sendo um efeito possessório o instituto 

da indenização, ora previsto no artigo 1.212, do Código Civil.79 
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Este entendimento se mostra viável na medida em que o indivíduo que 

ocasionar dano a determinada coisa, ficará obrigado a reparar, dependendo, para 

tanto, que haja efetivo prejuízo, eis que apenas à ofensa a posse não é elemento 

hábil a configurar a indenização.80 

De maneira sucinta, podem ser delimitados diversos efeitos da posse. Para 

Maria Helena Diniz81, são sete, quais sejam: o direito ao uso dos interditos; a 

percepção dos frutos; o direito de retenção por benfeitorias; a responsabilidade 

pelas deteriorações; a posse conduz à usucapião; se o direito do possuidor é 

contestado, o ônus da prova compete ao adversário, pois que a posse se estabelece 

pelo fato; e, o possuidor goza de posição mais favorável em atenção á propriedade, 

cuja defesa se completa pela posse. 

 

3.2 INTERDITOS POSSESSORIOS 

 

Oportuno destacar, desde logo, que os interditos possessórios dizem 

respeito a ações possessórias diretas, cujo desiderato é possibilitar que o indivíduo 

ajuíze ações com o escopo de restar mantido na posse, ou que a mesma lhe seja 

restituída, conforme assimila Flávio Tartuce.82 É, portanto, um mecanismo quevisa 

atuar na proteção da posse. 

Tal nomenclatura era utilizada desde os tempos mais remotos, 

especialmente sob a égide do Direito Romano, sendo atualmente denominado como 

ação possessória: 

 

Os interditos, nome pelo qual o pretor romano designava a medida 
defensiva com que paralisava a penetração do terceiro na esfera jurídica do 
possuidor (interdicere = proibir), ou ações possessórias, designação por que 
modernamente se denominam os remédios que resguardam a posse de 
toda turbação, esbulho, ou simples ameaça – os interditos ou ações 
possessórias (repetimos) são efeitos da posse, porque produto constante e 
regular desta, independentemente de qualquer outro fato.
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Mas, não se pode olvidar que as ações possessórias dizem respeito a 

métodos mais evoluídos dos denominados interditos que foi trazido pelo Direito 
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Romano, que, basicamente, consubstanciavam-se em verdadeiras ordens 

determinadas pelo Magistrado.84 

Portanto, com o escopo de proteger a posse, algumas ações foram 

instituídas pelo Direito Brasileiro. Para Arnaldo Rizzardo,85 têm três ações 

específicas de efeito pronto e eficaz, situações comuns de ofensa à posse, que 

constantemente ocorre, com graves consequências na segurança e paz social. As 

soluções visam recompor de imediato as rupturas nas relações interindividuais em 

torno da posse, restabelecendo o estado vigente, que são os interditos possessórios 

(manutenção de posse, reintegração de posse e interdito proibitório). 

A possibilidade de se aforar os competentes interditos possessórios está 

prevista no artigo 1.210, do Código Civil, elencando-se, assim, a manutenção da 

posse, a reintegração de posse, além do interdito de imissão.86 

 

Como se pode perceber, no caso de ameaça, a ação de interdito proibitório 
visa à proteção do possuidor de perigo iminente. No caso de turbação, a 
ação de manutenção de posse visa a sua preservação. Por fim, no caso de 
esbulho, a ação de reintegração de posse almeja a sua devolução.
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Nessa perspectiva, o interdito proibitório diz respeito a um remédio conferido 

a parte, notadamente o possuidor direto ou indireto, que manifeste receio em ser 

molestado em sua posse.88 

Entretanto, para o aforamento dos interditos possessórios, faz-se necessário 

a presença de determinados requisitos. Para tanto, conforme Carlos Roberto 

Gonçalves,89 exige-se a condição de possuidor para propositura dos interditos (560, 

do Código de Processo Civil de 2015), 90 mesmo que não tenha título (possideo quod 

possideo). O detentor, por não ser possuidor, não tem essa faculdade. Não basta 

ser proprietário ou titular de outro direito real. Se somente tem o direito, mas não a 
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posse correspondente, o agente terá de valer-se da via petitória, não da 

possessória, a não ser que se trate de sucessor de quem detinha a posse e foi 

molestado. 

Assim sendo, os meios de defesa dizem respeito a uma forma de proteger a 

posse contra qualquer ato que signifique ameaça ou violação dessa relação entre a 

pessoa e a coisa. Para Sílvio de Salvo Venosa91, o ordenamento enseja que cesse a 

ameaça, ou que se destitua a coisa àquele que dela se viu despojado. O processo 

possessório visa manter o estado de fato até que, se for necessário e conveniente, 

se declare o estado de direito. Daí a distinção já entre o juízo possessório e juízo 

petitório, bem como ius possidendi e o ius possessionis. Nestas ações possessórias 

trata-se exclusivamente da questão da posse. Nas chamadas ações petitórias 

(petitorium iudicium), levam-se em conta exclusivamente o direito de propriedade. 

Diante disso, a proteção da posse é, portanto, complemento indispensável 

da proteção á propriedade, que foi sendo progressivamente estendidos a todos os 

direitos reais compatíveis com a aparência, exterioridade e uso, conforme 

entendimento de Sílvio de Salvo Venosa92. No direito brasileiro, segundo a tradição 

das ordenações a maioria da doutrina entende que as ações possessórias são 

ações reais, aplicando-se a proteção tanto aos imóveis, quanto aos móveis. 

No que tange o interdito possessório, o mesmo consiste em um método 

defensivo, sendo utilizado por aquele que possui direito à posse, em face de seu 

detentor.93 

 

Tem caráter preventivo, pois visa a impedir que se concretize uma ameaça 
à posse. Para cada etapa, destarte, prevê-se uma ação específica. Assim, 
se o possuidor está apenas sofrendo uma ameaça, mas se sente na 
iminência de uma turbação ou esbulho, poderá evitar, por meio da referida 
ação, que venham a consumar-se.

94
 

 

É, portanto, um método preventivo que atua na defesa da posse. 
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3.2.1 Manutenção da posse 

 

Insta salientar que se valerá da manutenção da posse aquele que se sentir 

ameaçado em ser molestado, devendo, para tanto, demonstrar a posse, bem como 

a turbação sofrida, assim como a data que se iniciou e, ainda, a continuidade da 

posse, embora a mesma tenha sido turbada.95 

 

Eram os interditos retinendae possessionis, com finalidade defensiva típica. 
O possuidor, sofrendo embaraço no exercício de sua condição, mas sem 
perdê-la, postula ao juiz que lhe expeça mandado de manutenção, 
provando a existência da posse, e a moléstia. Não se vai discutir a 
qualidade do direito do turbador, nem a natureza ou profundidade do dano, 
porém o fato em si, perturbador da posse. Por isso é que o interdito 
retinendae, tais sejam as circunstâncias, pode ser concedido contra o 
malfeitor, contra o que se supõe fundado em direito, e até mesmo contra o 
proprietário da coisa.

96
 

 

Diante disso, haverá a possibilidade de se instituir a manutenção da posse 

na hipótese em que subsistir turbação, que, em apertada síntese, restará 

configurada quando se vislumbrar determinado embaraçamento no livre exercício do 

instituto possessório, consoante assevera Carlos Roberto Gonçalves.97 Diz respeito 

a uma ofensa inferior ao esbulho e, portanto, cabível na manutenção de posse. 

Veja-se que não há a perda da posse, mas apenas determinado embaraço 

que torna dificultosa a utilização da mesma. Para Maria Helena Diniz, a turbação é 

"[...] todo ato que embaraça o livre exercício da posse, haja, ou não, dano, tenha, ou 

não o turbador melhor direito sobre a coisa".98 O possuidor que sofre embaraço na 

sua posse, sem, contudo, perdê-la, propõe ação de manutenção de posse, provando 

a existência da posse e a turbação. 

Veja-se a Apelação Cível 10278130016530001, do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais: 

 

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - TURBAÇÃO - PROVA - 
LEGITIMIDADE ATIVA. 
É legítima a tutela de manutenção de posse diante da prova reveladora da 
turbação. É parte ativa legítima para ação de manutenção de posse a 
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pessoa jurídica que atua por meio de seu representante legal na defesa da 
posse que alega adquirida por meio de cessão de direitos possessórios.

99
 

 

Assim, a turbação situa-se em menor grua. Sílvio de Salvo Venosa100 elenca 

que os atos turbativos molestam e dificultam a posse, sem suprimi-la do sujeito. Para 

a turbação, a ação adequada é a de manutenção de posse, pela qual se busca fazer 

cessar os atos perturbadores da posse. 

 

3.2.2 Reintegração de posse 

 

É importante delimitar que a reintegração de posse consiste no fato de 

determinado indivíduo restar desapossado de determinado bem e, com o intuito de 

recuperá-lo, afora a aludida ação.101 

Nesse diapasão, “O esbulho consiste no ato pelo qual o possuidor se vê 

privado da posse mediante violência, clandestinidade ou abuso de confiança”. 102 

Acarreta, pois, a perda da posse contra a vontade do possuidor, consoante declara 

Carlos Roberto Gonçalves e, sendo assim, tal fenômeno pode ser ceifado mediante 

o aforamento da reintegração de posse, por se tratar de uma forma mais gravosa de 

ofensa. 

É, sem dúvidas, o método mais grave de adentrar na posse de outrem. De 

acordo com Sílvio de Salvo Venosa,103 “A mais grave das ofensas é o esbulho, em que 

o possuidor é despojado do poder de fato sobre a coisa. Cuida-se da perda da posse 

como a ação de reintegração, buscando recolocar o agente na disposição do direito 

possessório”. Diante disso, aquele que se mostrar esbulhado, caberá aforar a 

reintegração de posse, de modo que seus direitos restem efetivamente resguardados. 

Nesse sentido, colaciona-se o Agravo Regimental no Agravo em Recurso 

Especial 676768, do Superior Tribunal de Justiça: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO. 
REEXAME DE PROVA. 
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1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de 
matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

104
 

 

Diante disso, restará aforada a reintegração de posse na hipótese em que se 

vislumbrar o esbulho, pouco importando se a privação da posse decorreu ou não de 

ato violento.105 Deve, para tanto, demonstrar que foi esbulhado, além da data que se 

iniciou, assim como a perda da posse. 

 

3.2.3 Imissão na posse 

 

A imissão na posse também diz respeito a um instituto relevante, sendo 

utilizado por aquele não é detentor da posse. Segundo Carlos Roberto Gonçalves “A 

ação de imissão na posse, desconhecida no direito alienígena, equivale à missio in 

possessionem dos romanos, uma das muitas modalidades do interdito 

adispiscendae possessionis”.106 É, da mesma forma, uma espécie de interdito 

possessório. 

Diante disso, é utilizada pelo proprietário que nunca teve a posse. Para 

Sílvio de Salvo Venosa107, é comum quando alguém adquire uma propriedade 

através de um leilão ou simplesmente através de um contrato de compra e venda, 

mas com isso, tem uma dificuldade de ser investido na posse em virtude de injusta 

resistência apresentada pelo atual possuidor. 

 

3.3 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA 

 

Insta salientar que a nunciação de obra nova tem a finalidade de embargar 

determinada obra, de modo a elidir dada moléstia possessória, além de cominar 

multa para aquele que insistir no levantamento da obra: 

 

Quando a moléstia possessória consiste em construção que levanta o 
vizinho, dentro de suas próprias linhas lindeiras, o possuidor tem, para o 
efeito de sustar o seu prosseguimento e desfazer o que se acha edificado, 
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uma ação específica, mista de possessória e cominatória, denominada 
nunciação ou embargo de obra nova – operis novi nuntiatio. 
Seu principal objetivo é o embargo à obra, isto é, o obstáculo a que seja 
concluída, e, secundariamente, a cominação de multa para o caso de 
reinício ou de reconstrução. E tem lugar, ainda que a obra não cause um 
dano atual, mas permita antever resultado turbativo, se vier a completar-
se.

108
 

 

É também possível extrair o seu conceito do artigo 1.311, parágrafo único, 

do Código Civil,109 que impede a execução de obra ou serviços que tenham o 

condão de ocasionar prejuízos a outrem, sendo possível a instituição de 

ressarcimento, na hipótese em que ocorrer algum dano. 

A ação acima descrita também é denominada como embargo de obra nova, 

revestindo-se em uma ação possessória, posto que plenamente viável que o 

possuidor também a afore, com o fito de resguardar determinados bens, conforme 

Carlos Roberto Gonçalves110. Veja-se que, neste particular, não subsiste 

diretamente a defesa da posse, estando vinculada eminentemente a utilização 

pacífica da coisa. 

Mas, para o aforamento da ação, faz-se necessário a presença de 

determinados requisitos. Caio Mário da Silva Pereira111 elenca alguns requisitos, 

quais sejam: que haja efetivamente a posse; que o indivíduo esteja realizando a 

obra dentro de sua propriedade, eis que ultrapassando os limites subsiste a hipótese 

de turbação, sendo cabível o denominado interdito possessório; subsista moléstia à 

posse; e, a obra deve estar dotada de novidade. 

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é 

viável o aforamento de nunciação de obra nova, com o fito de resguardar o direito de 

posse. Veja-se a Apelação Cível 70063124283: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. MURO 
ERGUIDO EM ÁREA DE DOMÍNIO E POSSE DOS AUTORES. 
IRREGULARIDADE DA OBRA. DEVER DE DEMOLIÇÃO RECONHECIDO. 
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AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. NEGARAM 
PROVIMENTO. UNÂNIME.

112
 

 

Nesse contexto, haverá a nunciação de obra nova quando houver ofensa à 

posse, mediante construção de obra vizinha. 113 

 

3.4 SERVIDÃO  

 

É importante destacar que a servidão é o direito real constituído em favor de 

um prédio sobre outro, de dono diverso. De acordo com o entendimento alavancado 

por Sílvio de Salvo Venosa,114 as servidões, como os demais direitos reais limitados 

passíveis de disposição, podem ser objeto de posse. O prédio beneficiado 

denomina-se dominante. O prédio onerado denomina-se serviente. As servidões 

podem ser aparentes e não aparentes, sendo estas as que não se revelam por 

sinais visíveis (por exemplo, servidão de não construir mais alto).  

Ainda sobre a servidão, pontua-se que a mesma não pode ser confundida 

com a passagem forçada, eis que nesta, perfazendo um direito de vizinhança, é 

obrigatória, levando-se em consideração o instituto da função social da propriedade, 

ao passo que as servidões, constituindo um direito real, diz respeito a uma 

prerrogativa do indivíduo, subsistindo a indenização apenas mediante acordo 

proveniente das partes: 

 

Não se pode confundir a passagem forçada com as servidões, em especial 
com a servidão de passagem. Isso porque a primeira é instituto de direito de 
vizinhança, enquanto que as segundas constituem um direito real de gozo 
ou fruição. Além dessa diferença, a passagem forçada é obrigatória, diante 
da função social da propriedade; as servidões são facultativas. Na 
passagem forçada há necessariamente o pagamento de uma indenização 
ao imóvel serviente, enquanto que nas servidões a indenização somente 
será paga se houver acordo entre os proprietários dos imóveis envolvidos. 
Na passagem forçada, o imóvel não tem outra opção que não seja a 
passagem; o que não ocorre nas servidões.

115
 

 

Adentrando-se na questão da servidão de trânsito, destaca-se que aquele 

que detém a posse não a perde apenas pelo fato de não mais passar pelo caminho, 
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mas sim subsistirá a perda quando o serviente levantar uma cerca com o intuito de 

barrar a passagem.116 

A servidão pode ser instituída sob diversas perspectivas, como o fato de se 

mostrar vantajoso, ou ser útil, por exemplo. Assim, tal se fundamenta, na medida em 

que “A utilização de vantagens de prédio alheio, vizinho ou próximo, pode, sem ser 

indispensável, mostrar-se necessária ou útil, pelo menos, ao prédio dominante, por 

aumentar-lhe as possibilidades e condições de uso, implicando alguma restrição 

àquele”,117 de acordo com Carlos Roberto Gonçalves. Ainda que haja determinada 

restrição do prédio alheio, muitas vezes se mostra necessária a instituição da 

servidão, não tendo o que se fazer na prática. 

Acerca da aplicação da Súmula 415, do Supremo Tribunal Federal, é 

possível trazer à tona o seguinte entendimento jurisprudencial, do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, conforme Apelação Cível 186008157:  

 

SERVIDAO DE PASSAGEM. CABIVEL A AÇÃO DE REINTEGRACAO DE 
POSSE DE SERVIDAO DE PASSAGEM, FACE A ESBULHO PRATICADO 
PELO PROPRIETARIO DO IMOVEL SERVIENTE, ESPECIALMENTE POR 
TER REMOVIDO DE UM LOCAL PARA OUTRO A SERVIDAO, 
DIMINUINDO AS VANTAGENS DO PREDIO DOMINANTE. APLICACAO 
DO ART-703, DO CÓDIGO CIVIL. TORNADA APARENTE. SUMULA STF-
415. SENTENCA CONFIRMADA.

118
 

 

Neste cenário, levando-se em consideração os entendimentos acima 

consubstanciados, plenamente possíveis encontrar a servidão juntamente com o 

direito possessório. Diante disso, Sílvio de Salvo Venosa elenca que as servidões 

podem restar submetidas ao direito possessório quando “[...] houver título, ou seja, 

situação que excepcionalmente permita sua exteriorização com exame de sua 

constituição, sem que com isso se torne ação de discussão do domínio”.119 Portanto, 

na hipótese em que subsistir determinada título, torna-se mais possível a 

configuração no caso concreto. 
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Frise-se, ainda, que a servidão de trânsito encontra respaldo na Súmula 415, 

do Supremo Tribunal Federal.120  

 

3.5 PERDA DA POSSE 

 

O Código Civil de 1916 já fazia alusão à questão da perda da posse, 

notadamente em seu artigo 520,121 que elencava, dentre diversas hipóteses, o 

abandono, a destruição, além do constituto possessório. 

Hodiernamente, embora o Código Civil de 2002 também contemple as 

hipóteses pontuadas no diploma civilista anterior, não as enumera de maneira 

taxativa, podendo, portanto, a posse ser extinta de outras formas.122 

Não se pode olvidar que a posse também será perdida pela tradição, que 

“[...] envolve a intenção definitiva de transferi-la a outrem, como acontece na venda 

do objeto, com transmissão da posse plena ao adquirente. Não há perda da posse 

na entrega da coisa a um representante, para que a administre”,123 conforme aduz 

Carlos Roberto Gonçalves. Diante disso, tendo em vista que com a efetivação da 

tradição resta contemplada a intenção de transferir determinada coisa a outrem, de 

maneira definitiva, plenamente possível que a mesma figure como uma hipótese de 

perda da posse. 

Assim sendo, a tradição é a entrega da coisa. Para Sílvio de Salvo 

Venosa124 é a forma pela qual, em nosso Direito, transfere-se ordinariamente a 

propriedade de coisa móvel. A propriedade imóvel transfere-se pelo registro de 

títulos, que tem o efeito translativo da posse. Na tradição, o alienante transfere a 

posse a outrem, em razão de negocio jurídico. Também nessa hipótese, 

desaparecem o animus e o corpus. Na tradição, enquanto um sujeito adquire a 
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posse, outro a perde. Os atos que importam na perda da posse pela tradição são os 

mesmos que importam em sua aquisição. Para operar a transferência, há 

necessidade da intenção do transmitente em transferir a coisa. Quando há 

desdobramento da posse a título de usufruto, locação etc., o agente mantém a 

posse indireta. Simples entrega da coisa sem intenção de transferir não implica 

perda da posse. 

No entanto, existem outras formas aptas a ensejar a perda da propriedade. 

Caio Mário da Silva Pereira125 pontua, por exemplo, a perda da coisa, a tradição, 

que é um método de se transferir determinada coisa para outrem, além da coisa se 

encontrar fora de comércio.  

Tal encontra guarida no artigo 1.223, do Código Civil, elencando a hipótese 

em que subsistir a cessação do poder sobre o bem.126  

Acerca da perda da posse pela tradição, pontua-se o Agravo de Instrumento 

20130454375, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO 
PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA VERIFICADA. CRÉDITO DECORRENTE DE IPVA DOS ANOS 
DE 2007 E 2008. PROVA NOS AUTOS ACERCA DO SEQUESTRO DO 
VEÍCULO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA EM AÇÃO CRIMINAL 
TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DA POSSE DIRETA DO BEM. 
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. 
IRRELEVÂNCIA. TRANSFERÊNCIA QUE SE OPERA PELA SIMPLES 
TRADIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

127
 

 

Além do mais, tem-se a hipótese na qual o possuidor desconhece o 

momento do esbulho e, diante disso, “[...] somente haverá a perda da posse se, 

informado do atentado à posse, não toma as devidas medidas necessárias ou se 

sofrer violência ao tentar fazê-lo, não procurando outros caminhos após essa 

violência”,128 consoante salienta Flávio Tartuce. Portanto, mediante a ingerência do 

esbulho, apenas será considerada perdida a posse quando o possuidor permanecer 

inerte, uma vez sendo conhecedor dos acontecimentos fáticos. 
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o bem, ao qual se refere o art. 1.196. 
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 JUSBRASIL. Agravo de Instrumento 20130454375. Disponível em: <https://tj-
sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24706834/agravo-de-instrumento-ag-20130454375-sc-2013045437-
5-acordao-tjsc>. Acesso em: 30 ago. 2017. 
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 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 661. 
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A questão acima alavancada está prevista no artigo 1.224, do Código 

Civil.129 

Tal restou instituído, eis que o Direito Brasileiro leva em consideração a boa-

fé objetiva do indivíduo, conforme segue: 

 

A norma mantém relação com a boa-fé objetiva, particularmente com a 
perda de um direito ou de posição jurídica pelo seu não exercício no tempo 
(supressio). Isso porque o possuidor que não toma as medidas cabíveis ao 
ter conhecimento do esbulho não pode, após isso, insurgir-se contra o ato 
de terceiro. A lei acaba por presumir que a sua posse está perdida, 

admitindo-se, obviamente, prova em contrário.
 130

 

 

Há também a possibilidade de se perder a posse de direitos. Para Caio 

Mário da Silva Pereira131, embora não esteja expressamente prevista na atual 

legislação civilista, é plenamente viável a sua configuração, como, por exemplo, 

restar impossibilitado o seu exercício. 

Oportuno destacar que a perda da posse também será possível quando 

subsistir a figura do constituto possessório, eis que “O possuidor que transfere o 

objeto a outrem, utilizando-se do constituto possessório, perde um título de posse e 

passa a ter outro. O proprietário aliena a coisa e continua a residir no imóvel 

precariamente, com posse em nome do adquirente”,132 conforme Sílvio de Salvo 

Venosa. Portanto, embora não esteja expressamente previsto no diploma civilista, é 

possível que subsista a perda da posse, mediante o constituto possessório. 
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 Art. 1.224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo 
notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. 
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 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 661. 
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 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 37. 
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CAPÍTULO IV - USUCAPIÃO 

 

4.1 CONCEITO E FUNDAMENTOS DA USUCAPIÃO 

 

Insta salientar, desde logo, que a posse prolongada da coisa pode conduzir 

a aquisição da propriedade, se presentes determinado requisitos estabelecidos em 

lei. Para Sílvio de Salvo Venosa,133 em termos mais concretos, denomina-se 

usucapião o modo de aquisição da propriedade mediante a posse suficientemente 

prolongada sob determinadas condições. 

Há outros doutrinadores que ousaram delimitar conceitualmente a posse. 

Conforme salienta Caio Mário da Silva Pereira, “[...] a usucapião é modo de 

aquisição da propriedade. Aquisição pela posse prolongada e qualificada pela boa-

fé, decurso de tempo, pacificidade, animus domini”.134 Deste conceito, é possível 

extrair que não há dúvidas de que a usucapião é um método de aquisição da 

propriedade. 

 

A usucapião é também chamada de prescrição aquisitiva, em confronto com 
a prescrição extintiva, que é disciplinada nos arts. 205 e 206 do Código 
Civil. Em ambas, aparece o elemento tempo influindo na aquisição e na 
extinção de direitos. 
A primeira, regulada no direito das coisas, é modo originário de aquisição da 
propriedade e de outros direitos reais suscetíveis de exercício continuado 
(entre eles, as servidões e o usufruto) pela posse prolongada no tempo, 
acompanhada de certos requisitos exigidos pela lei; a segunda, tratada na 
Parte Geral do Código, é a perda da pretensão e, por conseguinte, da ação 
atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em 
consequência do não uso dela durante determinado espaço de tempo.

135
 

 

Veja-se que no Código Civil de 2002 vigem alguns resquícios do Código Civil 

de 1916. Conforme Carlos Roberto Gonçalves, “O Código Civil de 2002 emprega o 

vocábulo usucapião no gênero feminino, respeitando a sua origem, como ocorre no 

direito francês, espanhol, italiano e inglês, malgrado seja o último estranho ao 

grupo”.136 Diante disso, conforme era na legislação infraconstitucional anterior lê-se 

usucapião no feminino. 

Além do mais, não se pode olvidar que o fundamento da usucapião se 

respalda no princípio da utilidade social, de modo que a propriedade possa ser vista 

                                                           
133

 Ibidem, p. 401. 
134

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 40. 
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 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 285. 
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 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 287. 
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sob o prisma da conveniência e da segurança, estabelecendo-se, assim, a paz 

social.137 

 

4.2 REQUISITOS DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA NO CÓDIGO 

DE 1916 X CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

No Código Civil de 1916, é possível verificar que o prazo para se adquirir um 

imóvel mediante a usucapião era de dez anos, conforme redação original do artigo 

551, do aludido diploma civilista.138 Além disse, far-se-ia necessário, ainda, haver 

justo título, além da boa-fé. 

Com a alteração trazida pela Lei 2.437, de 1955, o Código Civil de 1916139 

passou a viger com outra redação, dispondo, basicamente, que o imóvel seria 

adquirido por dez anos na hipótese em que subsistir presentes, ao passo que, para 

os ausentes, o prazo era de quinze anos. A posse tinha que ser contínua, além de 

subsistir boa-fé e justo título. 

Já a usucapião extraordinária encontrava previsão no artigo 550, do Código 

Civil de 1916,140 que, me um momento inicial, estabelecia o prazo de trinta anos sem 

interrupção, pouco impostando a boa-fé, conforme redação dada pelo Decreto 

3.725, de 1919. 

Posteriormente, com as alterações trazidas pela Lei 2.437, de 1955, o prazo 

previsto no Código Civil de 1916, especialmente em seu artigo 550,141 passou a ser 

de vinte anos, que, da mesma forma, pouco importava a boa-fé. Em ambas as 

                                                           
137

 Idem. 
138

 Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele quem, por dez anos entre presentes, ou 
vinte entre ausentes, o possuir como seu, continua e incontestadamente, com justo título e boa fé. 
Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município, e ausentes os que 
habitam municípios diversos. 
139

 Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele que, por dez anos entre presentes, ou 
quinze entre ausentes, o possuir como seu, contínua e incontestadamente, com justo título e boa 
fé.        (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955).       (Vigência) 
Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município e ausentes os que 
habitem município diverso.  
140

 Art. 550. Aquele que, por trinta anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu imóvel, 
adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título de boa fé, que, em tal caso, se presumem; 
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a 
inscrição no registro de imóveis.       (Vide Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 1919). 
141

 Art. 550. Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, 
adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, 
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a 
transcrição no registro de imóveis.        (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955).       (Vigência) 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L2437.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L2437.htm#art3
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situações, poderia ser requerido que o magistrado declarasse a usucapião por 

sentença. 

Não se pode olvidar que há determinados requisitos que fundamentam a 

caracterização da usucapião ordinária. De acordo com o entendimento de Flávio 

Tartuce,142 são: a posse mansa, pacífica, bem como ininterrupta, que deve contar 

com dez anos; o justo título, além da boa-fé. 

Na hipótese da usucapião ordinária, não se faz necessário que o indivíduo 

pleiteie em juízo a declaração da propriedade, eis que já possui título preexistente, 

mas, nada obsta que afore a competente demanda judicial, com o fito de ver 

declarado seu direito. Ademais, “Estando o título aquisitivo registrado, constitui a 

prova da propriedade. Nada impede ao adquirente levar a registro a sentença que 

lhe consolida o domínio, para que fique constando em definitivo”,143 de acordo com 

Caio Mário da Silva Pereira. Diante disso, plenamente possível que haja o registro 

da sentença que declarar a usucapião, de modo que os direitos da parte interessada 

sejam efetivamente resguardados.  

Sobre a usucapião ordinária, importa trazer a Apelação Cível 

00002592620138260200, do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

USUCAPIÃO ORDINÁRIA. 
Compradora que comprovou, por meio da prova oral, posse mansa e 
pacífica por si e seus antecessores desde 2001. Compromissos de compra 
e venda que retroagem a 1995. Posse mansa e pacífica com animus domini 
por mais de 10 anos. Contrato de compra e venda celebrado que serve 
como justo título para fins de usucapião. Requisitos para prescrição 
aquisitiva cumpridos. Aplicabilidade do artigo 1.242 do Código Civil. 
Sentença reformada. Recurso provido.

144
 

 

Para a instituição da usucapião extraordinária, também há determinados 

requisitos que lhes são inerentes. Carlos Roberto Gonçalves145 elenca a posse pelo 

prazo de quinze anos, nada obstando que a mesma seja minimizada para dez anos 

quando o imóvel restar estabelecido com o intuito de moradia, a posse tenha sido 

exercida de maneira pacífica, além de ser contínua e mansa, sem se olvidar que 

deve ser instituída com o ânimo de dono. 
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 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 696-697. 
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 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 76. 
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 JUSBRASIL. Apelação Cível 00002592620138260200. Disponível em: <https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/253632066/apelacao-apl-2592620138260200-sp-0000259-
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 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 288. 
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Na esteira do que ocorre com a usucapião ordinária, há a usucapião 
extraordinária regular ou comum (caput) e a usucapião extraordinária por 
posse-trabalho (parágrafo único). Em relação à primeira, o prazo foi 
reduzido para 15 anos, uma vez que o CC/1916 consagrava um prazo de 20 
anos (art. 550 do CC/1916). 
Ora, é requisito essencial da usucapião extraordinária a existência, em 
regra, de uma posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e 
sem oposição por 15 anos. O prazo cai para 10 anos se o possuidor houver 
estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou houver realizado obras ou 
serviços de caráter produtivo, ou seja, se a função social da posse estiver 
sendo cumprida pela presença da posse-trabalho. 
O que se percebe é que nos dois casos não há necessidade de se provar a 
boa-fé ou o justo título, havendo uma presunção absoluta ou iure et de iure 
da presença desses elementos. O requisito, portanto, é único, isto é, a 
presença da posse que apresente os requisitos exigidos em lei.

146
 

 

Ademais, oportuno destacar que o interessado poderá requerer que o 

Magistrado declare mediante sentença a aquisição da propriedade e, uma vez 

prolatada, constituirá título e, via de consequência, será encaminhada ao 

competente registro imobiliário, cujos efeitos serão operados erga omnes.147 

Por oportuno, no que tange a usucapião extraordinária, traz-se o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que alavancou que esta modalidade 

requer maior tempo de posse e, diante disso, prescinde da apresentação de justo 

título, assim como de boa-fé. Veja-se o Agravo Regimental no Agravo em Recurso 

Especial 499882: 

 

RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. 
ART. 1.238 DO CCB. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. ANÁLISE 
OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Em se tratando de aquisição originária por usucapião extraordinária, que, 
para sua configuração, exige um tempo mais prolongado da posse (no CC, 
de 16, 20 anos; no CC, de 2002, 15 anos), em comparação com as demais 
modalidades de usucapião, a ela dispensam-se as exigências de justo título 
e de posse de boa-fé. 
2. A reforma do aresto quanto à comprovação dos requisitos para o 
reconhecimento da usucapião extraordinária, demandaria, 
necessariamente, o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o 
que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 
3. Agravo regimental não provido.

148
 

 

Hodiernamente, a usucapião ordinária está inserida no artigo 1.242, do 

Código Civil, ao passo que a usucapião extraordinária encontra previsão no artigo 

1.238, também do diploma civilista.149 
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Mas, veja-se que a usucapião ordinária, bem como a extraordinária, não se 

destina apenas aos bens imóveis, eis que plenamente possível a sua instituição para 

os bens móveis, conforme asseguram os artigos 1.260 e 1.261, ambos do Código 

Civil.150 Para Carlos Roberto Gonçalves, “O princípio que norteia a usucapião dos 

móveis é o mesmo que inspira a usucapião dos imóveis, isto é, o intuito de 

emprestar juridicidade a situações de fato que se alongaram no tempo”.151 Assim, 

plenamente cabível que a usucapião recaia sobre bens móveis e imóveis. 

De maneira diversa não ocorre com a usucapião de bem móvel, posto ser 

necessária a presença de determinados requisitos. Conforme assevera Caio Mário 

da Silva Pereira,152 pode-se elencar como requisitos o período de aquisição em três 

anos, o justo título e a boa-fé e, na hipótese em que não se efetivar a boa-fé, far-se-

á necessário o prazo de cinco anos. 

 

4.3 USUCAPIÃO ESPECIAL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Inicialmente, impende destacar que a usucapião constitucional, também 

denominada como sendo usucapião agrária, está prevista no artigo 1.239, do Código 

Civil,153 bem como no artigo 191, da Constituição Federal.154  

                                                                                                                                                                                     
149

 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. 
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. 
150

 Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três 
anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. 
Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, 
independentemente de título ou boa-fé. 
151

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 363. 
152

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 85. 
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 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 não superior a cinqüenta 
hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-
lhe-á a propriedade. 
154

 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. 
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A usucapião especial prevista na Constituição de 1988 também almeja o 

cumprimento de determinados requisitos. O autor Flávio Tartuce155 delimita como 

requisitos aptos a configurar a usucapião constitucional o fato da área não ser 

superior a cinquenta hectares, estando localizada, ainda, na zona rural; aliado a 

isso, deve haver a posse por cinco anos ininterruptos; ainda, faz-se necessário que 

no imóvel seja desempenhado as atividades laborais, ou ao menos seja retirado a 

subsistência; ainda, é possível verificar que a parte não poderá ser proprietário de 

qualquer outro imóvel. 

 

As características fundamentais desta categoria especial de usucapião 
baseiam-se no seu caráter social. Não basta que o usucapiente tenha a 
posse associada ao tempo. Requer-se, mais, que faça da gleba ocupada a 
sua morada e torne produtiva pelo seu trabalho ou seu cultivo direto, 
garantindo desta sorte a subsistência da família, e concorrendo para o 
progresso social e econômico. Se o fundamento ético da usucapião 
tradicional é o trabalho, como nos parágrafos anteriores deixamos 
assentado, maior ênfase encontra o esforço humano como elemento 
aquisitivo nesta modalidade especial.

156
 

 

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu o pleito acerca 

da usucapião constitucional rural, eis que além da comprovar a posse do imóvel, 

ainda foram trazidos à baila elementos probatórios sobre a produtividade no imóvel, 

conforme Apelação Cível 00161673820078260361: 

 

USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL RURAL Autor comprovou a posse do 
imóvel rural, onde reside com ânimo de dono, durante o prazo exigido por 
lei Produtividade do imóvel rural SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA Autor 
tornou o imóvel usucapiendo produtivo RECURSO DO AUTOR PROVIDO, 
para julgar procedente a ação.

157
 

 

Veja-se que para a sua efetivação não basta que o interessado demonstre a 

simples posse, eis que, consoante assevera Carlos Roberto Gonçalves,158 deve o 

imóvel contar com a ocupação produtiva. Assim, além de morar no imóvel, o 

indivíduo deverá utilizá-lo como fonte de seu labor. 

No âmago constitucional, vislumbra-se também a hipótese da usucapião 

constitucional, também intitulada como especial urbana, possui alguns requisitos que 
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lhes são inerentes e, de acordo com Flávio Tartuce,159 são os seguintes: a área 

urbana não pode ser superior a duzentos e cinquenta metros quadrados; a posse 

deverá ser mansa e pacífica, estabelecendo-se no período de cinco anos, que não 

poderá ser interrompida; o imóvel deverá ser utilizado para a moradia do 

beneficiário; a parte não poderá ser proprietário de outro imóvel. 

 

Tal espécie não se aplica à posse de terreno urbano sem construção, pois é 
requisito a sua utilização para moradia do possuidor ou de sua família. Por 
outro lado, não reclama justo título nem boa-fé, como também ocorre com a 
usucapião especial rural e já foi dito. 
[...] 
Como se trata de inovação trazida pela Carta de 1988, conforme 
mencionado, não se incluem no preceito constitucional as posses 
anteriores. O prazo de cinco anos só começou a contar, para os 
interessados, a partir da vigência da atual Constituição. O novo direito não 
poderia retroagir, surpreendendo o proprietário com uma situação jurídica 
anteriormente não prevista. Assim, os primeiros pedidos somente puderam 
ser formulados a partir de 5 de outubro de 1993.

160
 

 

Além de encontrar respaldo no artigo 183, da Carta Republica de 1988,161 

subsiste ainda previsão legal no artigo 1.240, do Código Civil.162De igual forma, a Lei 

10.257, de 2001, denominada como Estatuto da Cidade, notadamente em seu artigo 

9.º,163 também salienta a questão da usucapião constitucional. 

 

4.4 USUCAPIÃO COLETIVA INSTITUÍDA PELO ESTATUTO DA CIDADE 

 

Tal como ocorre com as demais espécies de usucapião, a denominada 

usucapião coletiva também pressupõe a presença de determinados requisitos. 
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 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 700. 
160

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 293. 
161

 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.   
162

 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
 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
 O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de 

uma vez. 
163

 Art. 9
o 

Aquele que possuir como sua área ou edificação 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. 
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Conforme entendimento consubstanciado por Flávio Tartuce,164 existe alguns 

requisitos que devem ser preenchidos para que reste instituída a usucapião coletiva, 

ora inserta no Estatuto da Cidade, quais sejam: a limitação mínima deve ser de 

duzentos e cinquenta metros quadrados; a posse, além de estar imbuída de boa-fé, 

deve se efetivar pelo prazo de cinco anos; a localidade deve albergar pessoas de 

baixa renda; impossibilidade de identificar a área que cada um possui; o adquirente 

não poderá ser detentor de outro imóvel. 

 

O Estatuto da Cidade prevê também, no art. 10, a usucapião coletiva, de 
grande alcance social, de áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta 
metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua 
moradia por cinco anos, onde não for possível identificar os terrenos 
ocupados individualmente. Essa modalidade não é prevista no Código Civil. 
[...] 
A inovação visa à regularização de áreas de favelas ou de aglomerados 
residenciais sem condições de legalização do domínio. Dentre as diretrizes 
da política urbana que têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da propriedade urbana [...].

165
 

 

Sem dúvidas, diz respeito a uma forma de proteger os menos abastados. 

Para Carlos Roberto Gonçalves,166 a usucapião coletiva, ora prevista no Estatuto da 

Cidade, tem o condão de regulamentar as áreas que são ocupadas por pessoas de 

baixa renda, especialmente quando se tratam de favelas e aglomerados 

residenciais. 

Tal encontra respaldo no artigo 10, do Estatuto da Cidade,167 cuja redação 

foi implementada pela Lei 13.465, de 2017. 

Insta salientar, ainda, que a usucapião coletiva poderá ser instituída até 

mesmo mediante a ingerência de pessoa jurídica, conforme Apelação Cível 

9068968902004826, do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

Usucapião coletiva - Ação proposta pela União de Moradores da 
Comunidade Porto Seguro -Possibilidade de propositura da usucapião 
coletiva por pessoa jurídica, nos termos do disposto no artigo 12 do Estatuto 
da Cidade - Pleito formulado na petição inicial que engloba apenas parte do 
loteamento irregular denominado Jardim Tricolor -Impossibilidade de divisão 
do loteamento em partes para declarar a usucapião especial sobre parcelas 
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 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 702. 
165

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 297. 
166

 Idem. 
167

 Art. 10.  Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco anos e cuja área 
total dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros quadrados por 
possuidor são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam 
proprietários de outro imóvel urbano ou rural.  

http://www.jusbrasil.com/topico/11144690/artigo-12-da-lei-n-10257-de-10-de-julho-de-2001
http://www.jusbrasil.com/legislacao/101340/estatuto-da-cidade-lei-10257-01
http://www.jusbrasil.com/legislacao/101340/estatuto-da-cidade-lei-10257-01
http://www.jusbrasil.com/legislacao/101340/estatuto-da-cidade-lei-10257-01
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individualizadas - Via da usucapião especial urbana que deve ser utilizada 
apenas para englobar todo o loteamento irregular - Inadequação da via 
eleita para o objetivo almejado - Indeferimento da petição inicial 
mantido.Nega-se provimento ao recurso, com observação.

168
 

 

Estas situações visam buscar o sentido social da propriedade, isto é, sua 

utilização coletiva. Existem duas hipóteses. Em ambas, há necessidade da posse 

ininterrupta por cinco anos. Para Sílvio de Salvo Venosa,169 no primeiro caso de 

usucapião coletivo, os habitantes da área adiantam-se e pedem a declaração de 

propriedade. No segundo caso, eles são demandados em ação reivindicatória pelo 

proprietário e apresenta a posse e demais requisitos como matéria de defesa ou em 

reconvenção, nesta pedindo o domínio da área. 

 

4.5 PROCESSO DE USUCAPIÃO 

 

Impende destacar, neste particular, a questão do processo de usucapião, 

que, basicamente, após a demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes 

a espécie, deve ser procedida o registro do denominado título aquisitivo, perfazendo, 

assim, uma forma derivada de se adquirir determinada propriedade.170 

Nesse diapasão, visualiza-se que o artigo 1.245, do Código Civil,171 

estabelece que a transferência inter vivos, consubstanciada em propriedade, restará 

efetivada mediante o competente registro de título.  

Ademais, importa destacar que o artigo 1.241, do Código Civil,172 elenca a 

possibilidade de o interessado requerer ao Juízo competente que o mesmo declare 

a propriedade da imóvel, estabelecida através da usucapião. Ainda, Flávio Tartuce 

destaca que “Sendo forma derivada, o novo proprietário do bem é responsável pelas 
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 JUSBRASIL. Apelação Cível 9068968902004826. Disponível em: <https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18599088/apelacao-apl-9068968902004826-sp-9068968-
9020048260000>. Acesso em: 30 ago. 2017. 
169

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 405. 
170

 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 708. 
171

 Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no 
Registro de Imóveis. 
§ 1

o
 Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do 

imóvel. 
§ 2

o
 Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o 

respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. 
172

 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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dívidas que recaem sobre a coisa, caso dos tributos”.173 Diante disso, levando-se em 

consideração que diz respeito a um método derivado de se adquirir a propriedade, 

caso o bem conte com algum tributo em atraso, deverá o novo proprietário arcar 

com este montante. 

Vale acenar que a ação de usucapião é de eficácia declaratória, 

reconhecendo-se a existência da aquisição da propriedade. Não se constitui a 

propriedade pela sentença. Segundo Sílvio de Salvo Venosa,174 tendo em vista essa 

declaratividade, permitindo que a usucapião possa ser alegada como matéria de 

defesa, para obstar a ação reivindicatória. O efeito da sentença na usucapião é ex 

tunc e, portanto, somente a sentença poderá declarar a usucapião; não há 

procedimento administrativo em nosso Direito que o permita, eis que o artigo 554, 

caput, regula o processo da usucapião em geral, conferindo legitimidade ao 

possuidor para ingressar com a ação. A inicial dever ser instruída com planta de 

descrição minuciosa do imóvel. 

Além do mais, o foro competente para a propositura da ação é o da situação 

imóvel. Para Sílvio de Salvo Venosa,175 quando a União Federal demonstrar 

interesse, desloca-se a competência para a Justiça Federal. Esse interesse é 

jurídico, isto e, contestação ou alegação de que a decisão possa prejudicar direito da 

União, não bastando simples pedido de acompanhamento feito. 

 

4.6 AQUISIÇÃO PELO DIREITO HEREDITÁRIO 

 

A aquisição pelo direito hereditário se consubstancia no artigo 1.784, do 

Código Civil,176 dispondo que a herança restará transmitida a partir do momento em 

que a sucessão restar aberta, aos herdeiros denominados como legítimos e 

testamentários. De acordo com Flávio Tartuce, “O direito hereditário ou sucessão 

constitui a forma de transmissão derivada da propriedade que se dá por ato mortis 

causa, em que o herdeiro legítimo ou testamentário ocupa o lugar do de cujus em 
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 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 708. 
174

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 405. 
175

 Ibidem, p. 408. 
176

 Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 
testamentários. 
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todos os seus direitos e deveres”.177 É uma forma derivada, que se concretiza a 

título legítimo ou testamentário. 

Na hipótese de aquisição pelo direito hereditário, há manifesta ingerência do 

princípio da saisine e, diante disso, a herança restará transmitida aos herdeiros 

apenas com a morte do indivíduo, não necessitando, para tanto, que haja a 

transcrição no registro de imóveis. Tal vale tanto para os bens imóveis, quanto para 

os bens móveis: 

 

Surge aqui razão de importância quanto ao momento da morte, pois 
ocorrendo esta e sendo aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde 
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Este é o princípio da saisine, 
um dos mais importantes do Direito Civil. 
Observe-se que, com a mudança de redação do art. 1.784 do Código em 
vigor, não se faz necessária a transcrição no registro de imóveis para que 
se verifique a transmissão da propriedade, pois de acordo com o CC/2002 
basta a morte para que a propriedade seja transmitida aos herdeiros.

178
 

 

Tal não ocorria no Código Civil de 1916, que fazia alusão apenas a 

transmissão do domínio, bem como da posse dos herdeiros, consoante artigo 1.572, 

do antigo diploma civilista.179  

Tal incide também sobre a usucapião de bens móveis. De acordo com Flávio 

Tartuce, “Pelo que consta do art. 1.784 do CC, o direito sucessório pode gerar a 

aquisição derivada da propriedade móvel, seja a sucessão legítima ou testamentária 

em sentido genérico (testamento, legado ou codicilo)”.180 Sendo assim, não há 

dúvidas de que é possível adquirir determinada propriedade, mediante sucessão 

legítima ou testamentária. 

Nesse sentido, mostra-se plenamente possível que a aquisição também 

reste efetivada mediante a instituição do direito hereditário. 
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 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 709. 
178

 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 709-710. 
179

 Art. 1.572. Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos 
herdeiros legítimos e testamentários. 
180

 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 717. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso buscou sintetizar o fenômeno da 

posse, elencando-a desde o seu contexto histórico.  

No presente estudou, pontuou-se a teoria de Savigny, sob o prisma 

subjetivo, e de Ihering, sob o enfoque objetivo. Certo é que ambas as teorias trazem 

diversas diferencias entre si. 

Entretanto, em que pese às divergências provenientes destes estudiosos, 

mostra-se possível constatar que tanto o diploma civilista de 1916, quanto o diploma 

civilista de 2002, adotou a teoria de Ihering, dispondo, assim, que para a 

configuração da posse se faz necessária a conjugação de determinados elementos, 

quais sejam: o corpus e o animus. 

Hodiernamente, o instituto possessório está previsto no Código Civil de 

2002, que traz um farto regramento jurídico sobre o tema. Existem diversas espécies 

de posse, como a justa e a injusta, a posse de má-fé e de boa-fé, além da posse 

nova e a posse velha, de maneira exemplificativa. 

É um direito que se mostra inerente ao possuidor, que poderá se valer de 

diversos mecanismos jurídicos para resguardar seu direito possessório, tais como a 

reintegração de posse, a imissão, além da nunciação de obra nova. 

São os denominados interditos possessórios, que dizem respeito a ações 

possessórias diretas, cujo desiderato é possibilitar que o indivíduo ajuíze ações com 

o escopo de restar mantido na posse, ou que a mesma lhe seja restituídas, caso 

subsista algum ato arbitrário de outrem. 

O preenchimento dos requisitos legais poderá ensejar, inclusive, a aquisição 

da propriedade mediante usucapião, podendo o interessado pleitear ao magistrado 

competente que o mesmo declare em sentença, trazendo para si a efetiva 

propriedade, seja do bem móvel, seja do bem imóvel. 

Nessa perspectiva, na usucapião, após a demonstração do preenchimento 

dos requisitos inerentes a espécie, deve ser procedida o registro do denominado 

título aquisitivo, perfazendo, assim, uma forma derivada de se adquirir determinada 

propriedade. 

Diante disso, levando-se em consideração todos os apontamentos tecidos 

neste estudo, verifica-se que o direito possessório é, sem dúvidas, um instrumento 

relevante para o acadêmico do Direito, eis que fazendo uma análise desde os 
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delineamentos históricos, verificam-se diversas mudanças que surgiram ao longo 

dos anos, de modo que os anseios da sociedade pudessem ser concretizados e, 

ainda, a função social da propriedade também restasse efetivada. 

É uma análise importante, pois muitas vezes é da própria moradia que o 

indivíduo retira o seu sustento e a de sua família, provendo as necessidades vitais 

básicas. Diante disso, como falar em dignidade da pessoa humana, se não resta 

assegurado o direito à posse e à propriedade? Ora, não assegurá-lo, vai de encontro 

ao conteúdo inserto na Carta Constitucional de 1988. 
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