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1. CONTEXTO GERAL – Direitos Reais e Direitos Obrigacionais
Explicam Farias e Rosenvald que há “dois grandes grupos de direitos subjetivos
patrimoniais: os direitos reais, caracterizados por situações jurídicas de apropriação de
bens, e os direitos obrigacionais, pautados em relações jurídicas de cooperação entre
pessoas determinadas – ou determináveis –, conectadas pela necessidade de satisfação de
uma conduta, vazada em prestações de dar, fazer ou não fazer”.1 Demais diferenças entre
direitos reais e direitos obrigacionais, conforme Farias e Rosenvald2:
Direitos reais

Direitos obrigacionais

 “Situações jurídicas de apropriação de  “Relações

bens”.

jurídicas de cooperação

entre pessoas determinadas – ou
determináveis

–,

conectadas

pela

necessidade de satisfação de uma
conduta, vazada em prestações de dar,
fazer ou não fazer”.
 “São

excludentes,

pois

todos

se  “Não há poder jurídico sobre um objeto

encontram vinculados a não perturbar

oponível a toda a coletividade. Pelo

o exercício do direito real – jura

contrário,

excludendi omnis alios.

faculdade jurídica de um credor exigir

somente

surge

uma

uma atuação positiva ou negativa do
devedor,

pautada

em

um

comportamento. Tal atuação somente
poderá ser reclamada relativamente ao
sujeito

passivo

atingindo

da

relação,

imediatamente

não

terceiros

estranhos ao vínculo”.3
 Tal conceito – de inoponibilidade face

terceiros – tem sido relativizado com o
advento da função social dos contratos.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – v. 5 – Reais. 11ª ed. São Paulo: Atlas,
2015, item 2.1.
2 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – v. 5 – Reais. 11ª ed. São Paulo: Atlas,
2015, item 2.1.
3 “Se, eventualmente, um terceiro intervir ilicitamente em um negócio jurídico, induzindo a relação obrigacional ao
inadimplemento, a sua responsabilidade perante o credor será extracontratual.
1
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"Situações jurídicas de
apropriação de bens”.

Direitos Reais
cf. Farias-Rosenvald

Relações jurídicas de
cooperação entre
pessoas determinadas –
ou determináveis

Comparativo

Direitos Obrigacionais
A conecção entre
pessoas se dá pela
necessidade de
satisfação de uma
conduta

Prestações de dar,

Prestações de fazer ou
não fazer

Conforme Tartuce, temos as seguintes diferenças entre Direitos Obrigacionais e
Direitos Reais4:
Direitos Obrigacionais

Direitos Reais

Relações jurídicas entre uma pessoa Relações jurídicas entre uma pessoa
(sujeito ativo – credor) e outra (sujeito (sujeito ativo) e uma coisa. O sujeito
passivo – devedor)

passivo não é determinado, mas é toda a
coletividade.

Princípio

da

autonomia

privada Princípio da publicidade (tradição e

(liberdade).

registro)

Efeitos inter partes. Há uma tendência de Efeitos erga omnes. Os efeitos podem ser
ampliação dos efeitos.

restringidos

Rol exemplificativo (numerus apertus) – Rol taxativo (numerus clausus), segundo a
art. 425 do CC – criação dos contratos visão clássica – art. 1.225 do CC.
atípicos.
A coisa responde (direito de sequela).

Os bens do devedor respondem (princípio
da responsabilidade patrimonial).

Caráter transitório, em regra, o que vem Caráter permanente: instituto típico:
sendo

mitigado

pelos

contratos propriedade.

relacionais ou cativos de longa duração.
Instituto típico: contrato

TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 4 : direito das coisas. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: MÉTODO, 2014, n. 1.3.
4
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2. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DOS DIREITOS REAIS5
2.1.

Caráter absoluto ou absolutismo:
Trata-se de prerrogativa de dominação que é conferida ao titular sobre o objeto,

conferindo-lhe o direito de oponibilidade em face de todos (oponibilidade erga omnes).
Para tanto, é imprescindível a tradição, se bens móveis ou o registro, se imóveis, uma vez
que estas circunstâncias conferem a publicidade, que também é um elemento essencial.
Conforme Farias-Rosenvald “os direitos reais podem ser classificados como poderes
jurídicos, pois concedem a seu titular verdadeira situação de dominação sobre um objeto.
Esse poder de agir sobre a coisa é oponível erga omnes, eis que os direitos reais acarretam
sujeição universal ao dever de abstenção sobre a prática de qualquer ato capaz de
interferir na atuação do titular sobre o objeto”.6
2.2.

Direito de sequela
Se é possível exigir de todos o dever de não intervenção no direito de propriedade,

também confere ao proprietário o direito de reaver o bem em caso de violação desta
prerrogativa, ou seja, é um desdobramento da ideia anterior. O titular adere à coisa e tem
o direito de prossegui-la em face de quem injustamente a detenha. Fala-se, ainda, em
vinculação do titular ao objeto, onde quer que se encontre. Dentre os quatro poderes
inerentes ao direito de propriedade, temos o direito de reaver ou reinvidicar
(reivincidatio), que é relacionada a três características:
(a) Aderência: o direito real adere ao objeto, sem discussão da boa-fé;
(b) Ambulatoriedade: o direito real acompanha a coisa onde quer que ela se
encontre;
(c) Sequela: possibilidade de opor o direito a qualquer um que injustamente

Sobre o assunto: FARIAS, Cristiano Chaves de; FIGUEIREDO, Luciano; EHRHARDT JUNIOR, Marcos; DIAS, Wagner
Inácio Freitas. Código Civil para Concursos. Salvador: Editora JusPodivm, 2013. FARIAS, Cristiano Chaves de;
ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – v. 5 – Reais. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. SCHREIBER, Anderson.
Manual de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2018. MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas
de. Código Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código Civil Comentado. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria
de Andrade. Instituições de Direito Civil – Volume 4 – Direitos Patrimoniais e Reais. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016. CASSETARI, Cristiano. Elementos de Direito Civil. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2019.
6 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Reais – Volume 5 – São Paulo: Atlas,
2015.
5
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a possua ou a detenha.
2.3.

Taxatividade ou tipicidade
Os direitos reais são numerus clausus, ou seja, estão previstos taxativamente em

lei, não podendo ser objeto de criação por contrato. Não admite analogia. Só a lei tem a
prerrogativa de modular os contornos do direito de propriedade.
2.4.

Legalidade
Correlato a este princípio, temos a legalidade, uma vez que a forma e conteúdo de

um direito real deve estar previsto em Lei, conferindo clareza e previsibilidade, não se
admitindo tipos abertos.
2.5.

Publicidade
Fala-se, ainda, em princípio da publicidade, que afirma que não há direitos reais

secretos. A publicidade é imprescindível para a oponibilidade contra todos que queiram
objetar o uso e gozo da coisa. É instrumentalizada por meio do registro para os bens
imóveis e para os móveis se dá pela visibilidade, operacionalizada pela tradição.
2.6.

Elasticidade ou desdobramento
Permite-se ao proprietário desdobrar seus poderes, desmembrando-os, como o

uso e gozo para o usufruto. Ao se extinguirem, retornam ao proprietário, titular do direito
real, daí se falar em elasticidade.7
2.7.

Panorama doutrinário
Carlos Roberto Gonçalves8 salienta que os direitos reais são regidos pelos

seguintes princípios:

Cf. BARROS, André de Carvalho. In Direito Civil: direito das coisas. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008
(Coordenação Débora Vanessa Caús Brandão. Orientação: Giselda Hironaka).
8 Direito civil esquematizado, v. 2; coordenador Pedro Lenza. – 2. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2014. – (Coleção
esquematizado).
7

5

Elementos de Direito Civil | Direitos Reais | Prof. Murillo Gutier

cf. Gonçalves

Aderência, especialização ou
inerência:

"estabelece um vínculo entre o sujeito
e a coisa;

Absolutismo:

"os direitos reais exercem-se erga
omnes (contra todos), que devem
abster-se de molestar o titular. Surge
daí o direito de sequela ou jus
persequendi e o jus praeferendi;

Publicidade ou visibilidade:

"o registro e a tradição atuam como
meios de publicidade da titularidade
dos direitos reais;

Taxatividade:

"o número dos direitos reais é
limitado, taxativo. Direitos reais são
somente os enumerados na lei
(numerus clausus);

Tipificação ou tipicidade:

"os direitos reais existem de acordo
com os tipos legais;

Perpetuidade:

"a propriedade é um direito
perpétuo, pois não é perdido pelo
não uso. Já os direitos obrigacionais
são transitórios: cumprida a
obrigação, extinguem-se;

Exclusividade:

"não pode haver dois direitos reais,
de igual conteúdo, sobre a mesma
coisa;

Desmembramento:

"desmembram-se do direito-matriz,
que é a propriedade, constituindo os
direitos reais sobre coisas alheias.
Quando estes se extinguem, a
titularidade plena retorna às mãos
do proprietário (princípio da
consolidação)".

Princípios

Cristiano Sobral Pinto9 salienta que são princípios dos direitos reais os abaixo
relacionados:
Princípios dos Direitos
 Cristiano Sobral Pinto. Direito Civil
Reais
Sistematizado
A) ADERÊNCIA,
 “Estabelece um vínculo entre o sujeito e a coisa;
ESPECIALIZAÇÃO OU INERÊNCIA:
B) ABSOLUTISMO:

 “Os direitos reais exercem-se erga omnes (contra

todos), que devem abster-se de molestar o titular.
Surge daí o direito de sequela ou jus persequendi e o
jus praeferendi;
C) PUBLICIDADE OU
VISIBILIDADE:
9

 “O registro e a tradição atuam como meio de

publicidade da titularidade dos direitos reais;

Direito Civil Sistematizado. 5.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2014.
6
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D) TAXATIVIDADE:

 “O número dos direitos reais é limitado, taxativo.

Direitos reais são somente os enumerados na lei
(numerus clausus);
E) PERPETUIDADE:

 “A propriedade é um direito perpétuo, pois não é

perdido pelo não uso. Já os direitos obrigacionais são
transitórios: cumprida a obrigação, extinguem-se;
F) EXCLUSIVIDADE:

 “Não pode haver dois direitos reais, de igual

conteúdo, sob a mesma coisa;
G) DESMEMBRAMENTO:

 “Desmembram-se

do

direito-matriz,

que

é

a

propriedade, constituindo os direitos reais sobre as
coisas alheias. Quando esses se extinguem, a
titularidade plena retorna às mãos do proprietário
(princípio da consolidação).
H) PREFERÊNCIA:

 “Normalmente presente nos direitos reais de

garantia, trata-se um privilégio do titular de um
direito real em obter o pagamento de determinado
débito”.

3. OBRIGAÇÕES E DIREITOS REAIS
No âmbito do estudo dos direitos reais, é imprescindível salientar a diferenciação
entre obrigações propter rem, ônus real e eficácia real dos contratos. Panoramicamente,
temos o seguinte quadro esquemático:
Propter Rem

Ônus real

 Decorre da Lei;

 Limita o uso e gozo da  É direito obrigacional

 Incide sobre o bem, não

coisa.

importa quem seja o  É um gravame.
titular.
 É

 Não pode ultrapassar o

imposta

ao

proprietário
simples

fato

Eficácia Real

valor da coisa.

(direito pessoal).
 Decorre da vontade das

partes.
 Afeta terceiros.

pelo
de

ser

proprietário de um bem.
7
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As obrigações propter rem são chamadas de ambulatórias uma vez que acompanha
a coisa, independentemente de quem seja o proprietário, vale dizer, o devedor de uma
obrigação, neste caso, não se obriga por sua vontade, mas sim por ser proprietário de um
bem. Não podemos confundir com a obrigação de ônus real, que é aquela limitadora, o
uso e o gozo da coisa, ou seja, é um gravame, como os direitos reais de garantia.10 Também
não podemos confundir com a obrigação de eficácia real11, sendo aquela que tem
natureza de direito pessoal, mas ganha oponibilidade a terceiros, se previsto em Lei e
obedecidas as formalidades legais, como o registro, como no caso do pacto adjeto
chamado de retrovenda (art. 505 do Código Civil), que é oponível contra terceiros.
4. TEORIA DA POSSE
4.1.

Noções gerais e teorias explicativas
Historicamente, a posse era tratada como mero apêndice da propriedade, ou seja,

não tinha autonomia conceitual. Não era um direito em si mesmo e assim perdurou até o
advento das obras de Savigny, denominada de teoria da posse e, nesta obra, ele salientou
a autonomia da posse, e que a mesma era a conjugação de dois elementos para que se
tenha a posse:
(a) Corpus: apreensão, contato físico com a coisa.
(b) Animus rem sibi habendi: vontade de ter a coisa como sua, vontade de ser dono.
Ao conferir autonomia à posse, para tanto, deveria ter a apreensão ou contato físico
com a coisa, assim como a vontade de ter a coisa para si, de ser dono. Perceba que a teoria
de Savigny era subjetivista, uma vez que focava no animus. Mas seu posicionamento foi
avançado, pois conferiu autonomia à posse. A crítica que fizeram a ele é que nem todo
possuidor tem a intenção de ser dono, como o caso do locador.
Ihering, discípulo de Savigny, escreveu a teoria simplificada da posse, em que
salientou a teoria objetiva, em que basta o corpus, ou seja, o contato físico com a coisa para
que se tenha a posse. Esta dualidade teórica permeia o debate civilista acerca da posse. O

Essa obrigação é limitada ao valor da coisa.
Art. 609. A alienação do prédio agrícola, onde a prestação dos serviços se opera, não importa a rescisão do contrato,
salvo ao prestador opção entre continuá-lo com o adquirente da propriedade ou com o primitivo contratante.
10
11
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Código Civil, no artigo 1.196 salientou que “considera-se possuidor todo aquele que tem
de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. O artigo
1.228 do CC, estabelece os seguintes poderes inerentes à propriedade12:

Uso
Art. 1.228 do CC/02
Gozo ou fruição

Poderes inerentes ao Direito de
Propriedade
Livre disposição

Reivindicação

Pode o possuidor ter o uso ou gozo para ter a posse, isto é, o CC adotou a teoria
objetiva de Ihering, uma vez que exige o contato físico para ter a posse. Possuidor é o que
tem o uso ou a fruição do bem, que nada mais é senão o contato físico. Não obstante, faz
algumas concessões à teoria de Savigny, como no caso da usucapião, uma vez que exige a
posse com animus domini. Temos, ainda, as seguintes exceções à teoria objetiva, em que
qualificará ou desqualificará a posse.
4.1.1. Qualificação da posse
Fala-se em posse qualificada quando reputa a alguém que não tem contato físico
como sendo possuidor. A estes, só são possuidores porque o sistema atribuiu. São duas
hipóteses:
(a) Desdobramento da posse13, que decorre de uma relação contratual,
conferindo a alguém que, entregou o contato físico da coisa a um terceiro
a qualidade de possuidor [é o caso da posse direta e posse indireta].14 O
ordenamento desdobra a posse em direta e indireta para fazer com que,

Artigo 1.228 do CC: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder
de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
13 Art. 1.197 do CC/02. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito
pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse
contra o indireto.
14 Como nos casos de Locação, usufruto, depósito.
12
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aquele que concedeu a posse a um 3º, por força de um contrato, não perca
a qualidade de possuidor e que possa continuar se valendo dos
mecanismos de defesa da posse.15 Importante ressaltar que só há
desdobramento de posse se houver relação contratual, vale dizer, só há
o desdobramento por contrato. Se não houver contrato, a posse é plena.
É possível sub-desdobramentos da posse ou desdobramentos de diferentes
graus, como na sub-locação. O locatário, quando sub-loca, cria um novo
grau de desdobramento (sub-desdobra). Com relação ao locador, será
possuidor direto. Com relação ao sub-locatário, o locatário será
possuidor indireto.
(b) Posse civil ou posse contratual ou cláusula constituti ou constituto
possessório16: é a disposição, inserida em um contrato, pela qual
alguém, que nunca teve contato físico com a coisa, passa a ser reputado
possuidor. São exemplos de constituto possessório:
(i)

Contrato de leasing, uma vez que o devedor, ao escolher o carro,
o banco compra o carro para si, mas a posse é do contratante
(arrendatário). Se ele parar de pagar, o banco proporá ação de
reintegração de posse. O contrato de leasing confere ao banco a
qualidade de possuidor (indireto).

(ii)

Leilões da casa própria da Caixa Econômica Federal, em que,
o imóvel adquirido poderá ser alienado, inclusive com o exmutuário na posse do imóvel. O novo adquirente não tem posse e,
assim sendo, terá que valer-se da imissão na posse.17 Como a Caixa
tinha a posse indireta, poderá transferir a posse indireta para o
novo adquirente, configurando o constituto possessório, de modo
que poderá valer-se da reintegração de posse.18

Enunciado 76 do CJF: Pode o possuidor direto demandar contra o indireto e vice-versa.
Também chamado de posse jurídica.
17 No procedimento comum.
18 Outro exemplo é o caso de contrato de compra e venda em que o vendedor passa a ser locatário do adquirente, de
modo que, pela cláusula constituti, é possível transferir a posse ao adquirente (novo locador).
15
16
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Alguém que não tem
contato físico é
considerado possuidor

Desdobramento da posse

Só são possuidores
porque o sistema atribuiu

Posse civil ou posse
contratual ou cláusula
constituti ou constituto
possessório

Qualificação da Posse

Contrato de leasing
Leilões da casa própria da
Caixa Econômica Federal

4.1.2. Desqualificação da posse
Há situações em que possuem contato físico, mas não são possuidoras, ou seja, não
são possuidores por força de Lei (desqualificação da posse). O sistema não reputa
possuidor, mesmo tendo o contato físico. São três os casos, em que são chamados de mera
detenção:
(a)

Fâmulo da posse (Art. 1.198): fâmulo da posse é o gestor da posse. É
quem apreende a coisa tendo em vista uma relação de subordinação para
com terceiro. É o que tem contato físico por força de subordinação
jurídica, como o caseiro, adestrador, veterinário, peão da fazenda, etc.19
O artigo 1.228 diz que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e
dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha. Um seguimento da doutrina afirma
que a parte final do artigo “ou detenha”, deve ser ignorado pelo
intérprete (tido como não escrito), de modo a fazer sentido com o
sistema, uma vez que o detentor não é possuidor.

(b)

Atos de mera tolerância ou permissão (Art. 1.208): como o empréstimo
da coisa (comodato). Também é o caso de mera detenção. O artigo em
comento ressalta que “não induzem posse os atos de mera permissão ou
tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos,
ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
Entretanto, admitem surrectio e supressio.20 Uma hipótese em que o

O CPC de 73 estabelecia que se ação for indevidamente ajuizada contra o famulo da posse, estaria obrigado a indicar
o legítimo proprietário, sob pena de responder por perdas e danos (nomeação á autoria). A nomeação à autoria visava
a correção da ilegitimidade passiva.
20 São figuras do abuso do Direito e qualquer Direito pode ser exercido abusivamente.
19
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comodatário pode usucapir consiste no caso de esbulho decorrente de
mora.21
(c)

Permissão de uso de bem público: o permissionário não é possuidor,
mas sim mero detentor com relação ao Poder Público, porque o
ordenamento o desqualifica como possuidor com relação ao Poder
Público (para impedir o usucapião, por exemplo). Em relação a terceiros,
é considerado possuidor.

Fâmulo da posse
Não são possuidores por
força de Lei
Atos de mera tolerância ou
permissão

Desqualificação da Posse
São situações em que
possuem contato físico,
mas não são
possuidores.

4.2.

Permissão de uso de bem público

Objeto da posse
O objeto da posse consiste na coisa, abrangendo bens corpóreos tão somente, uma

vez que de acordo com a teoria objetiva da posse, é imprescindível o contato físico. Os
bens incorpóreos22 não possuem materialidade, não sendo, portanto, objeto de posse.
No que tange a estes (incorpóreos), temos duas consequências acerca da insuscetibilidade
de posse:
(a) Não é possível utilizar interdito possessório para bens incorpóreos.23 O
instrumento processual cabível, neste caso, tutela específica ou perdas e
danos.
(b) Impossibilidade de alegação de usucapião de bens incorpóreos: um dos
requisitos da usucapião é a posse e, se são insuscetíveis de posse, não cabe
usucapião. A exceção está na Súmula n. 193 do STJ, que admite a
Se emprestei um apartamento até 30 de abril. Em 1º de maio, passou a ser possuidor injusto, passando a correr o
prazo de usucapião.
22 Como direitos autorais.
23 Neste sentido: Súmula 228 do STJ.
21
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usucapião de linha telefônica. Todavia, está fora de uso por não mais ter
valor econômico.

Bens Corpóreos

Bens Inorpóreos

Não são objeto da posse;
Somente estes são objeto da posse;
Fundamento: Teoria Objetiva da
Posse, que afirma que a posse
pressupõe contato físico com a coisa.

Fundamento:
materialidade;

não

possuem

Consequências:
(a) Não pode valer-se de interdito
possessório;
(b) Impossibilidade de alegação de
usucapião.

4.3.

Composse
Consiste no exercício simultâneo da posse por duas ou mais pessoas. Em outras

palavras, se concomitantemente duas ou mais pessoas exercerem a mesma posse, sobre
a mesma coisa, da mesma natureza, estaremos diante da composse. Não se confunde com
desdobramento de posse, uma vez que neste, há o exercício concomitante, mas com
naturezas distintas, uma vez que um possuidor será direto e o outro, indireto. Na
composse, ou todos são possuidores plenos, ou todos são diretos ou todos indiretos. Deve
ser da mesma natureza. Assim sendo, temos que deve haver pluralidade de sujeitos e
indivisibilidade24 do objeto.25 Dentre os efeitos da composse, temos:
(a)

Cada compossuidor exerce os seus poderes sobre o todo,
independentemente de sua fração ideal (sua parte).

(b)

Cada compossuidor pode defender o todo, independentemente de sua
quota.

(c)

Consentimento do cônjuge, uma vez que nas ações possessórias, a
participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas

Impede a usucapião entre os compossuidores, uma vez que todos exercem seus poderes sobre o todo. O STJ previu
uma exceção, admitindo a usucapião em composse, quando o usucapiente (um dos co-possuidores), exercer a posse
com exclusividade, excluindo todos os demais.
25 Como marido e mulher, companheiro e companheira, herdeiros.
24
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hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado (art. 73, parágrafo
2º do CPC de 2015).26 Interessante ponderar que, ações possessórias não
são ações reais27, mas sim, pessoais. Todavia, em caso de composse, como
a disputa por uma casa habitada pelos cônjuges, é indispensável o
consentimento.28

Mesma posse;

Elementos

Exercício simultâneo
da posse por duas ou
mais pessoas

Sobre a mesma coisa;

Da mesma natureza.

Composse

Cada co-possuidor exerce os
seus poderes sobre o todo,
independentemente de sua
fração ideal (sua parte).

Efeitos

Cada co-possuidor pode
defender o todo,
independentemente de sua
quota.

Consentimento do cônjuge

Um exemplo interessante de composse é o caso da usucapião conjugal, em que
cônjuge pretende usucapir a meação do outro quando houver abandono de lar, uma vez
que, com o abandono do lar, cessou a composse e, o que “ficou” estará na posse exclusiva
do bem (CC, art. 1.240-A).29

CPC de 2015, Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito
real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. § 1 o Ambos os cônjuges serão
necessariamente citados para a ação: I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de
separação absoluta de bens; II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles;
III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a
constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. § 2 o Nas ações possessórias, a
participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos
praticado. § 3o Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos.
27 Por falta de tipicidade.
28 Se o bem era apenas de um dos cônjuges, como os adquiridos antes do casamento, não há que se falar em
consentimento, por não ser ação real.
29 CC, art. 1240-A, que diz que “aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta,
com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade
divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família,
adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Incluído pela Lei
nº 12.424, de 2011) § 1o O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
26
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4.4.

Espécies de posse
O Código Civil previu dois critérios classificatórios, o (a) subjetivo, que pode ser de

boa-fé ou de má-fé e o (b) objetivo, pode ser justa ou injusta. Ressaltam Farias e
Rosenvald que “a qualificação da posse como justa, injusta, de boa ou má-fé, acarreta
diversas implicações em sua eficácia, em matéria de direito aos frutos, benfeitorias,
legitimação para as ações possessórias e prazo de aquisição da propriedade para fins de
usucapião”.30
Posse de boa-fé ou de má-fé dizem respeito ao conhecimento ou não do possuidor,
de eventuais vícios que incidem sobre a coisa. Se conhece o vício, a posse será de má-fé.
Se desconhece, será possuidor de boa-fé. Interessante ponderar que a posse de má-fé não
impede a ocorrência dos efeitos da posse, que decorrem seja na de boa ou de má-fé. Na de
má-fé, o que altera, para efeito de usucapião, são os prazos, que são mais extensos. Com
relação ao critério objetivo, o Código Civil explicou os casos de posse injusta, sendo
estas as hipóteses:
(a) Posse violenta: no caso de esbulho ou roubo.
(b) Posse clandestina: no caso do furto, ou seja, “adquire-se às ocultas
de quem exerce a posse atual, sem publicidade ou ostensividade,
mesmo que a ocupação seja eventualmente constatada por outras
pessoas”.31
(c) Posse precária: no caso do empréstimo e “resulta do abuso de
confiança do possuidor que indevidamente retém a coisa além do
prazo avençado para o término da relação jurídica de direito real
ou obrigacional que originou a posse. Inicialmente, o precarista era
qualificado como titular de uma posse direta e justa, obtida através
de negócio jurídico celebrado com o proprietário ou possuidor,
conduzindo-se

licitamente

perante

a

coisa.

Todavia,

unilateralmente delibera por manter o bem em seu poder, além do

30
31

Curso de Direito Civil – v. 5 – Reais, 2015, p. 105.
Cf. FARIAS-ROSENVALD, Curso de Direito Civil – v. 5 – Reais, 2015, p. 106.
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prazo normal de devolução, praticando verdadeira apropriação
indébita”. 32
Em não demarcando o que vem a ser posse justa, faz-se raciocínio a contrario sensu,
ou seja, não sendo qualquer destas hipóteses, a posse será justa.

Posse de boa-fé

Possuidor desconhece
vícios sobre o bem.

Posse de má-fé

Possuidor sabe dos vícios
sobre o bem.

Posse justa

Não viciada

(a) Critério subjetivo

Classificação da Posse

Posse violenta: no caso
de esbulho ou roubo.

(b) Critério objetivo

Posse injusta.

Posse clandestina: no
caso do furto.

Posse precária: no caso
do empréstimo.

O Código Civil admite o convalescimento do vício objetivo, ou seja, o saneamento ou
interversão ou transmudação, consiste no saneamento ou restabelecimento do vício da
posse. São duas as hipóteses:
(a) Quando cessada a causa que lhe originou, independentemente de
prazo.
(b) Após ano e dia.
Todavia, no caso de posse precária, não há que se falar em convalescimento, ante a
relação de confiança. A posse precária nunca convalesce, uma vez que a natureza jurídica
dela é de mera detenção, ou seja, a posse precária não é posse, é detenção.33 As demais
posses – violenta ou clandestina – após ano e dia ou quando cessada a causa que lhe

32
33

Cf. FARIAS-ROSENVALD, Curso de Direito Civil – v. 5 – Reais, 2015, p. 106.
Art. 1.208 do CC/02.
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originou, se convalescerão, tornando-se, portanto, em posse justa. Há um caso em que a
posse precária admite usucapião, quando houver alteração da natureza da posse.
Enquanto for precária, não passará de mera detenção. Entretanto, se o comodatário
incorrer em mora, estará esbulhando a coisa (esbulho contratual), tornando a posse
violenta, cessando em ano e dia.
4.5.

Função social da posse
A Constituição e o Código Civil não falam expressamente sobre a função social da

posse, mas sim, da função social da propriedade e, assim sendo, é um ônus imposto a todo
e qualquer proprietário (CF/88, art. 5º, XXIII). Eventualmente, se o proprietário for
desidioso e descumprir a função social propriedade e alguém a cumprir em seu lugar,
estaremos diante da função social da posse. Esta é um sucedâneo natural da função social
da propriedade.
Quem primeiro se valeu desta noção foi Hernandez Gil, autor espanhol, que chamou
de teoria sociológica da posse.34 No CC/02, como ressaltado, a noção é implícita.
Entretanto, na exposição de motivos, Miguel Reale denominou de posse-trabalho,
enaltecendo que houve o acolhimento da noção de função social da posse, ainda que de
forma implícita. Exemplificando, temos:
(a) Redução dos prazos de usucapião extraordinário e ordinário
(parágrafos únicos dos artigos 1.23835 e 1.24236 do CC/02): se o
usucapiente estiver cumprindo função social da posse, seja morando ou
tiver tornado a terra produtiva, o juiz poderá reduzir o prazo de usucapião
em 5 anos.

Cf. FARIAS-ROSENVALD, Direito Civil – Reais, 2015.
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.
36 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.
34
35
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(b) Impossibilidade de discutir propriedade em sede de ação possessória
(Art. 1.210, § 2º)37: a ação possessória será julgada em favor do melhor
possuidor, pouco interessando quem seja o proprietário.38
(c) Desapropriação judicial indireta39(§§ 4º e 5º do art. 1.228)40: o proprietário
pode perder o bem no caso de desapropriação judicial indireta. Dentre os
elementos para tanto, temos:
 Área extensa, rural ou urbana;
 Posse de boa-fé por 5 anos;
 Grupo indeterminado de pessoas;
 Realização de obras e serviços relevantes.
 Pagamento de Indenização ao Proprietário.41
 Pedido pode ser formulado em ação autônoma de desapropriação

judicial indireta ou por exceção substancial em contestação.42
Pode ser feito o pedido pelo Ministério Público se houver interesse social,43 seja
como autor ou como fiscal da Lei. O enunciado n. 308 da Jornada de Direito Civil (CJF),
será paga, ordinariamente, pelos próprios possuidores. Se de baixa renda e a finalidade
for a moradia, a indenização será paga pelo Poder Público, com fundamento no direito
social de moradia, previsto na Constituição Federal (art. 6º). Será o Município o
responsável pela indenização, se na zona urbana e a União, se na zona rural. Enquanto não
paga a indenização, não será lavrado o registro, de modo a impedir o perecimento da
propriedade.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado
de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. [...]. § 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse
a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.
38 Perdeu o objeto a Súmula n. 487 do STF, uma vez que esta súmula permitia ao juiz julgar em favor do melhor
proprietário, quando ambas as posses fossem fundadas na propriedade, como o caso de autor e réu requerendo
proteção possessória tendo em vista a propriedade. Atualmente, prevalece o entendimento de que não julgará em favor
do melhor proprietário, mas sim em favor do melhor possuidor.
39 No Direito Administrativo tem outro significado a desapropriação indireta, que é a noção de apossamento
administrativo.
40 Art. 1.228, § 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área,
na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem
realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico
relevante. § 5o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço,
valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.
41 Não pode ser usucapião, uma vez que este é modo originário e gratuito.
42 Se o Juiz acolher o pedido de desapropriação judicial indireta na contestação, a ação proposta deve ser julgada
improcedente.
43 Conforme o Enunciado n. 305 da Jornada de Direito Civil (CJF).
37
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Área extensa, rural
ou urbana;

Redução dos
prazos de
usucapião
extraordinário e
ordinário
Exemplos

Função social da
posse

Desapropriação
judicial indireta
Código Civil de 2002

Determinada
Judicialmente
Requisitos

Impossibilidade de
discutir
propriedade em
sede de ação
possessória

Posse de boa-fé por
5 anos;
Grupo
indeterminado de
pessoas;
Realização de obras
e serviços
relevantes.
Pagamento de
Indenização ao
Proprietário

Interessante é que o fundamento da desapropriação judicial indireta é a função
social da posse, uma vez que as pessoas ali envolvidas não são proprietárias, mas sim,
possuidoras. Não podemos confundir a desapropriação judicial indireta com a usucapião
especial urbana coletiva, previsto nos artigos 10 a 12 do Estatuto da Cidade. Há muitas
semelhanças, inclusive o fundamento é o mesmo – a função social da posse. Todavia, a
usucapião especial urbana coletiva apresenta os seguintes requisitos:
(a) Área urbana superior à 250 m2;44
(b) Posse pode ser de boa-fé45 ou de má-fé, pelo prazo de 5 anos.
(c) População de baixa renda.46
(d) Finalidade de moradia, exclusivamente.
(e) Independe de indenização, uma vez que a usucapião é modo originário e
gratuito de aquisição da propriedade.
(f) Pedido pode ser formulado em ação autônoma ou por meio de exceção
substancial na contestação, uma vez que a Súmula n. 237 do STF permite
que todo usucapião pode ser alegado como matéria de defesa.
(g) Não pode ser pedido pelo Ministério Público por meio de ação, mas pode
atuar como fiscal da Lei. O Estatuto da Cidade legitimou as Associações de
moradores como substitutos processuais como legitimados.
Se for até 250 m2 será usucapião especial urbana individual, conforme artigo 1240 do Código Civil.
A boa-fé não é elemento da usucapião, neste caso.
46 A desapropriação judicial indireta não exige, necessariamente, ser a população de baixa renda. No México, fala-se em
direito civil dos pobres para salientar um regime jurídico civil de proteção dos pobres.
44
45
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A bem da verdade, só vai valer-se da desapropriação judicial indireta47 quem não
conseguir preencher os requisitos da usucapião especial urbana coletiva, como áreas
rurais ou se a população não for de baixa renda. Em outro formato, temos as diferenças
entre os institutos.
Desapropriação judicial indireta

Usucapião especial urbana coletiva

1. Área extensa, rural ou urbana;

1. Área urbana superior à 250 m2;

2. Posse de boa-fé por 5 anos;

2. Posse pode ser de boa-fé ou de má-fé,
pelo prazo de 5 anos.

3. Grupo indeterminado de pessoas;

3. População de baixa renda.

4. Realização de obras e serviços

4. Finalidade

relevantes.

de

moradia,

exclusivamente.

5. Pagamento

de

Indenização

ao

Proprietário.48

5. Independe de indenização, uma vez
que a usucapião é modo originário e
gratuito de aquisição da propriedade.

6. Pedido pode ser formulado em ação

6. Pedido pode ser formulado em ação

autônoma de desapropriação judicial

autônoma ou por meio de exceção

indireta ou por exceção substancial

substancial na contestação, uma vez

em contestação.49

que a Súmula n. 237 do STF permite
que todo usucapião pode ser alegado
como matéria de defesa.

7. Pode

ser

Ministério

feito

o

Público

pedido
se

pelo

7. Não

pode

ser

pedido

pelo

houver

Ministério Público por meio de ação,

interesse social,50 seja como autor ou

mas pode atuar como fiscal da Lei. O

como fiscal da Lei.

Estatuto da Cidade legitimou as
Associações de Moradores como
substitutos

processuais

como

legitimados.

Esta modalidade que foi denominada por Miguel Reale de possetrabalho.
Não pode ser usucapião, uma vez que este é modo originário e gratuito.
49 Se o Juiz acolher o pedido de desapropriação judicial indireta na contestação, a ação proposta deve ser julgada
improcedente.
50 Conforme o Enunciado n. 305 da Jornada de Direito Civil (CJF).
47
48
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4.6.

Efeitos jurídicos da posse

4.6.1. Responsabilidade civil do possuidor
Se o possuidor estiver de boa-fé, a sua responsabilidade será subjetiva e só
responderá pela deterioração ou perda da coisa se demonstrada a sua culpa pela vítima.
Se estiver de má-fé o possuidor, a sua responsabilidade será objetiva, com risco integral,
caso em que responderá pela perda ou deterioração da coisa independentemente de sua
culpa, mesmo que proveniente de caso fortuito e força maior. Todavia, não afasta outras
excludentes de responsabilidade civil, como culpa exclusiva da vítima ou se provar que a
coisa teria se deteriorado independentemente de ele ter a posse.

Responsabilidade subjetiva
Possuidor de
boa-fé

pela deterioração ou
Só responderá se demonstrada a
sua culpa pela vítima
perda da coisa

Responsabilidade
Civil

Responsabilidade objetiva, com
risco integral
Possuidor de
má-fé

pela perda ou
Responderá independentemente
de sua culpa
deterioração da coisa

4.6.2. Direito aos frutos
Os frutos são utilidades renováveis, ou seja, possuem periodicidade.51 De tempo em
tempo surgirão e, o que se coloca é: a quem pertencem? Via de regra, pertencem todos os
frutos ao possuidor de boa-fé. Excepcionalmente, os frutos pendentes52, o possuidor de boafé não tem direito, uma vez que o tempo de colheita dele ainda não chegou, caso em que
restituirá a coisa, sem colher o fruto pendente. Caso o possuidor de boa-fé tenha tido
despesas com o fruto pendente, terá direito ao ressarcimento deste custeio, para evitar o
enriquecimento sem causa.

51
52

É o que diferencia de produto, que não são renováveis.
É aquele que não está no tempo de ser colhido.
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Todavia, o possuidor de má-fé não faz jus a nenhum fruto e, se vier a colher algum
fruto, deverá ressarcir os prejuízos causados. Se colaborou de alguma forma para o custeio
do fruto, terá o direito à indenização com relação às despesas com a manutenção do fruto,
igualmente, com o fundamento na proibição do enriquecimento sem causa.

Todos os frutos o pertencem

Possuidor de
boa-fé

Não tem direito aos frutos
pendentes

Mas, tem direito ao ressarcimento
do custeio com a manutenção dos
frutos.

Frutos são
utilidades
renováveis
Frutos

Não faz jus a nenhum fruto

Possuidor de
má-fé

Se vier a colher algum fruto,
deverá ressarcir os prejuízos
causados

Mas, tem direito ao ressarcimento
do custeio com a manutenção dos
frutos.

4.6.3. Direito às benfeitorias
Benfeitoria são bens acessórios decorrentes de melhoramentos gerados na coisa,
podendo ser necessárias53, úteis54 ou voluptuárias.55 O critério classificatório da
benfeitoria é finalístico, ou seja, depende da finalidade da benfeitoria. Será necessária, útil
ou voluptuária poderá sofrer variações. Uma piscina em uma academia de natação, é
necessária, em uma academia de ginástica, será útil, ao passo que em uma casa de campo,
sem aquecimento, será voluptuária.
Difere de acessões, uma vez que estas também são bens acessórios, mas as acessões
não possuem finalidade, ou seja, o acréscimo não possui finalidade. Um curral em uma
Fazenda que explora exclusivamente a agricultura, será acessão, uma vez que o curral,
São emergenciais e afetam a estrutura do bem. São indispensáveis à própria manutenção da coisa.
São as que geram maior comodidade ao usuário.
55 Ou suntuárias, que são as que servem ao mero deleite do possuidor.
53
54
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neste caso, não terá finalidade alguma. A regra geral das benfeitorias varia conforme o
possuidor seja de boa-fé ou de má-fé, vejamos:
(a) POSSUIDOR DE BOA-FÉ: tem o direito de indenização e de retenção56 pelas
benfeitorias necessárias e úteis, assim como o direito de levantamento.57 Se
não for possível retirar a benfeitoria, perderá a benfeitoria. O direito de
retenção é o que afirma a prerrogativa do possuidor de ficar com a coisa
(manter o contato físico) até ser pago/indenizado. Segundo o CPC, o direito
de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de
conhecimento, para que o juiz reconheça, na sentença, o direito de retenção
e, ao autor compete alegar na inicial.58 Afirma ainda o CPC de 2015 que, a
existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em
contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível
e justificadamente, do respectivo valor. Se não alegada no processo de
conhecimento, pode ainda ser alegada em embargos à execução, também
conhecido como embargos por retenção de benfeitorias.59 Interessante que
nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer
a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados
devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos
respectivos valores, nomear perito.60 Há, contudo, exceções ao direito de
indenização e retenção de benfeitorias:
(I). LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS (Lei de Locações, artigo 35): o locatário

é possuidor de boa-fé e só terá direito de indenização e retenção se
for previamente autorizado pelo locador. Todavia, esta regra é
discutível face as benfeitorias necessárias, sob pena de violar a boafé objetiva e a vedação de enriquecimento sem causa.61

Trata-se de meio coercitivo de pagamento, como uma decorrência lógica da exceção do contrato não cumprido. Cf.
(FARIAS-ROSENVALD-NETTO, Manual de Direito Civil – Volume único. Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 1367).
57 Direito de retirar, se possível for. Se não for possível, perderá a benfeitoria.
58 CPC de 2015, art. 538, § 2º.
59 CPC de 2015, Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [...] IV - retenção por benfeitorias
necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; [...] § 5o Nos embargos de retenção por
benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados
devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se,
então, o art. 464.
60 CPC de 2015, Art. 917. § 6o O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa, prestando caução
ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação.
61 A Súmula 335 do STJ diz que é válida a cláusula de renúncia antecipada de indenização de benfeitorias e direito de
retenção. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald entendem que esta renúncia viola a boa-fé objetiva.
56
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(II). COMODATO (art. 584 do CC): como é empréstimo gratuito, as

benfeitorias úteis não geram nem indenização nem retenção. Apenas
as necessárias são indenizáveis e geram direito de retenção.
(III).

DESAPROPRIAÇÃO (art. 26, do DL n. 3.365/41): este artigo afirma

que todas as benfeitorias devem ser computadas no preço da
indenização. Contudo, há benfeitorias que podem ser realizadas a
posteriori, ou seja, depois de publicado o decreto expropriatório e a
imissão da posse do Poder Público expropriante. As benfeitorias
realizadas neste lapso temporal, teremos o seguinte regramento:
benfeitorias necessárias são sempre indenizáveis, ao passo que as
úteis só serão indenizadas se houver prévia autorização do poder
público. As voluptuárias nunca serão indenizadas. A jurisprudência
afirma que as benfeitorias úteis realizadas após a notificação do
possuidor de boa-fé para restituir a coisa gera direito de indenização,
mas não de retenção.
(b) POSSUIDOR DE

MÁ-FÉ:

via de regra, não faz jus ao direito de indenização,

retenção ou levantamento de qualquer espécie de benfeitoria. Pode,
inclusive, ser obrigado a indenizar, se causar qualquer prejuízo. O único
caso que acarretará direito de indenização (sem retenção) se dá no caso de
benfeitorias necessárias, sob pena de incorrer em enriquecimento sem
causa. Farias e Rosenvald explicam que “tratando- se de melhoramentos
introduzidos na coisa para evitar que se deteriore, obrigatoriamente
seriam custeados pelo verdadeiro titular se detivesse o poder físico sobre
a coisa. Daí a imposição do pagamento”.62
4.6.4. Tutela jurídica da posse
O Código Civil bifurcou a tutela jurídica da posse em tutela penal e tutela civil, ou
seja, a tutela jurídica é penal e civil.

4.6.4.1.

62

Tutela penal da posse

FARIAS-ROSENVALD. Curso de Direito Civil – volume 5 – Direitos Reais – São Paulo: Atlas, 2015, p. 146.
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A tutela jurídica penal é retratada pelo desforço incontinenti, que é, grosso modo, a
legítima defesa da posse, que significa a possibilidade de autotutela, permitindo ao
próprio titular e até mesmo o detentor, o exercício do direito de defesa da posse,
aplicando-se todos os requisitos da legitima defesa do direito penal:
(a) Atualidade ou iminência;
(b) Moderação dos usos dos meios necessários para repulsar a agressão.
(c) De direito próprio ou de terceiro.
No caso de excesso culposo em direito penal, há a punição naquilo que excedeu para
fazer a repulsa. No âmbito civil, o excesso de uso de legitima defesa da posse gera
responsabilidade objetiva, uma vez que estará caracterizado abuso de direito. Este não
exige elemento subjetivo, mas, apenas, objetivo.63
4.6.4.2.

Tutela civil da posse

A tutela jurídica civil é retratada pelos interditos possessórios, que são as ações
possessórias, representada por três modalidades:
(a) Reintegração de posse: para o caso de esbulho, que é a perda da
posse. Lembrando que através da mora contratual, poderá incorrer
em esbulho, uma vez que caracterizará a privação da posse do bem.
(b) Manutenção da posse: para o caso de turbação, que é o embaraço,
o incômodo ou perturbação da posse.
(c) Interdito proibitório: para o caso de simples ameaças, que é o
temor indevidamente causado.
Entre os interditos possessórios aplica-se o princípio da fungibilidade, com a
possibilidade de propositura errônea da ação ou mutação do fundamento. As ações
possessórias podem ser de força nova ou de força velha. Será de força nova ou velha,
conforme a data da turbação ou esbulho. Se tiver menos de ano e dia, será de força nova.

63

Enunciado n. 37 do CJF.
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Se tiver mais de ano e dia, será de força velha. Obviamente que a ameaça é sempre de força
nova, uma vez que é sempre atual.
Sendo de força nova, terá procedimento especial, ao passo que a de força velha
seguirá o procedimento comum. A diferença entre ambos é a possibilidade de liminar, que
afeta o objeto cognitivo do processo. No procedimento especial, instaura-se um juízo
possessório, ao passo que no comum, o juízo é petitório. Só cabe liminar possessória, sem
urgência, no procedimento especial, o que não impede a possibilidade de concessão de
tutela antecipada no procedimento comum, se preenchidos os requisitos. Sem a prévia
audição do Poder Público, não é cabível a liminar possessória, ou seja, deve ser ouvido
previamente.
Ainda, a concessão da liminar é baseada em prova documental. Se a inicial não
estiver acompanhada de prova documental, poderá o juiz marcar uma audiência de
justificação de posse, por parte do autor, que produzirá prova exclusivamente, sendo o
réu citado para a audiência e, só após, fluirá o prazo de resposta. Os civilistas clássicos
aventavam ainda algumas ações importantes, de grande utilidade prática, sendo, para
eles, interditos possessórios. Todavia, não são possessórias por faltarem a questão
elementar destes interditos: a posse. Vejamos:


AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE: não é possessória, uma vez que o propósito é
colocar o demandante na posse e, portanto, falta posse, que é o
pressuposto elementar de uma ação possessória. Trata-se de ação pelo
procedimento comum e, eventual liminar deve se dar por meio do
preenchimento dos requisitos da tutela provisória.



AÇÃO

DE DANO INFECTO:

é uma ação que pode ser manejada pelo

proprietário e pelo possuidor com o propósito de cominar uma sanção
(astreintes) para o prédio vizinho, que está em obra ou reforma, para que
não acarrete dano ao demandante. Ao buscar um pedido cominatório,
está-se diante de uma genuína tutela preventiva. Vindo a ocorrer o dano
que se pretendia evitar, terá direito à multa e a indenização por perdas e
danos. Não é, portanto, ação possessória. Pelo fato de ser manejada pelo
possuidor não a transforma em ação possessória.


EMBARGOS

DE TERCEIRO:

tem por finalidade impedir ou cancelar uma

indevida constrição judicial (penhora ou arresto) determinada em face de
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um bem de terceiro (estranho ao processo). Igualmente, pode ser utilizada
pelo possuidor e pelo proprietário.


AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA:64 não mais prevista no CPC, esta ação tem
por objeto o respeito aos direitos de vizinhança e as normas públicas de
construção (código de posturas). Pode ser proposta pelo proprietário,
possuidor, condômino ou Poder Público65, visando impedir obra nova, que
é aquela que não chegou na fase do acabamento. Se estiver na fase de
acabamento, a ação será demolitória. Apesar das diferenças, admite-se o
uso da fungibilidade entre “nunciação” e “demolitória”.

Dentre as características das ações possessórias (procedimentos especiais), temos:
(a) PROIBIÇÃO

DE EXCEPTIO DOMINI:

consiste na proibição de alegação de

propriedade em procedimento especial possessório. A Súmula 487 do
STF afirma a mesma coisa, ou seja, a proibição de alegação de direito de
propriedade, uma vez que deve julgar em favor do melhor possuidor,
pouco interessando quem seja o proprietário. Esta súmula excepciona tal
impossibilidade, no caso de autor e réu estiverem pleiteando proteção
possessória fundada no direito de propriedade, ou seja, ambas as posses são
fundadas em direito de propriedade, caso em que julgará em prol do
melhor proprietário. Todavia, esta súmula restou prejudicada pelo
advento do § 2º do artigo 1.210 do Código Civil, que não permite a alegação
de direito de propriedade em sede de possessórias. Estas devem ser
julgadas em prol do melhor possuidor, de modo a prestigiar a função social
da posse.
(b) POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS: o CPC permite a cumulação de
pedidos na possessória, além da proteção possessória: (a) perdas e danos;
(b) desfazimento de construção ou plantação (obrigação de não fazer) e
(c) fixação de multa em caso de nova turbação ou esbulho (astreintes). Se
pretender cumular qualquer outro pedido, estará abrindo mao do
Era um dos raros casos de autotutela, uma vez que o CPC de 73 permitia ao proprietário notificar o vizinho por AR ou
com 2 testemunhas, para parar a obra. Neste caso, levava-se à homologação judicial e, se homologada, era imposta uma
multa com efeitos retroativos. A notificação extrajudicial era denominada de jato de pedra, porque antigamente
notificava o vizinho jogando uma pedra.
65 Todos os entes federados: União, Estados, DF e Municípios.
64
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procedimento especial, ante a incompatibilidade de rito, devendo,
portanto, seguir o procedimento comum.
(c) NATUREZA DÚPLICE: trata-se de possibilidade de, na própria contestação, o
réu formular pedido contra o autor, quais sejam, proteção possessória e
perdas e danos.66 Se o réu quiser formular pedido de desfazimento de
plantação ou construção ou a fixação de multa, deverá apresentar a
reconvenção. Se quiser formular qualquer outro pedido, deverá valer-se de
ação autônoma.
(d) INTERVENÇÃO

DO

MINISTÉRIO PÚBLICO: como custus legis. Ordinariamente,

por versar sobre interesse patrimonial, não haveria a necessidade de
intervenção do MP. Entretanto, quando houver conflito coletivo por posse
de terra rural, há a necessidade de intervenção do MP. Ainda, se houver a
presença de incapaz ou de fundação, há a intervenção do MP.

66

Por causa da natureza dúplice, não há necessidade de reconvenção nas possessórias.
28

