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“Farei uma cabana de salgueiro em teu portão e meu espírito 

entrará em tua morada”.  

(WILLIAM SHAKESPEARE, Twelfth Night) 

 

 

1. A POSSE – DAS DOUTRINAS IMPORTADAS À COMPLEXA 

REALIDADE BRASILEIRA 

Para o historiador do direito, afirma PAOLO GROSSI
1 , além da 

propriedade, são outros os vínculos entre sujeitos e bens que emergem a 

nível jurídico e com os quais se constroem as relações que os juristas 

chamam reais, isto é, radicadas in re. Na posse, o problema central não é 

o vínculo formal e exclusivo sancionado pelos livros fundiários, o 

pertencimento do bem a alguém; é a efetividade sobre o bem 

prescindindo das suas formalizações. Podemos dizer que a posse do bem 

se refere a uma dimensão de factualidade contraposta a um reino estático 

de formas oficiais. 

A origem da posse é historicamente justificada no poder físico sobre 

as coisas e na necessidade do homem se apropriar de bens. Diversas 

teorias procuram a partir de então justificar a necessidade de proteção à 
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posse. Nada obstante, a cultura jurídica da modernidade é 

profundamente influenciada pelas teorias de SAVIGNY e IHERING. Cada 

qual fornece elementos de identificação dos limites da tutela da posse, 

individualizam, a seu modo, as figuras do possuidor e do detentor e 

procuram justificar a essência da proteção possessória. 

Como enfatiza MENEZES CORDEIRO, a dicotomia Savigny/Ihering 

tem o sentido dos dilemas permanentes que, esgotando a realidade do 

espaço humano, acabam sempre por surgir, como igualmente ocorre com 

as dicotomias coletivo/individual, exterior/interior, Platão/Aristóteles ou 

Hegel/Kant. “Por certo que os discursos concretos de Savigny e Ihering 

não podem, hoje, ser pura e simplesmente subscritos: nem um, nem 

outro. As realidades que eles traduzem são, porém, bem reais. Os 

estudiosos da posse têm o dever de as conhecer e o ônus de optar, em 

termos justificados”.2 

A crítica veemente que se faz à concepção objetiva concerne ao fato 

de IHERING subordinar a posse à propriedade, extirpando a sua 

autonomia, por reduzir a posse a um direito ínfimo, como mera 

exteriorização do direito de propriedade, ou seja, um complemento 

indispensável à sua tutela. A proteção possessória seria uma sentinela 

avançada da propriedade, pois através da posse poderia o titular formal 

aliviar a defesa do seu direito subjetivo mediante a adoção de uma via 

defensiva preliminar (interditos possessórios). Neste particular, temos 

evidente retrocesso, comparando-se à teoria de SAVIGNY, na qual há um 

prenúncio de tutela à função social da posse. 

Ao conceituar a posse da mesma maneira que o seu antecessor, o 

Código Civil de 2002 filia-se à teoria objetiva, repetindo a nítida 

concessão à teoria subjetiva no tocante à usucapião como modo 

aquisitivo da propriedade que demanda o animus domini de SAVIGNY. 
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Com efeito, predomina na definição da posse a concepção de IHERING. 

A teor do art. 1.196, “considera-se possuidor todo aquele que tem de 

fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade”. Assim, pela letra do legislador, o possuidor é quem, em 

seu próprio nome, exterioriza alguma das faculdades da propriedade, 

seja ele proprietário ou não. 

Nos dias atuais, no âmbito de uma sociedade plural, as teorias de 

SAVIGNY e IHERING não são mais capazes de explicar o fenômeno 

possessório à luz de uma teoria material dos direitos fundamentais. 

Mostram-se envelhecidas e dissonantes da realidade social presente. 

Surgiram ambas em momento histórico no qual o fundamental era a 

apropriação de bens sob a lógica do ter em detrimento do ser. Ambas as 

teorias se conciliavam com a lógica do positivismo jurídico, na qual a 

posse se confina no direito privado como uma construção científica, 

exteriorizada em um conjunto de regras herméticas. 

Todavia, todo processo contemporâneo de interpretação do Direito 

Privado inicia-se na investigação dos princípios que se colocam como 

substrato do Estado Democrático de Direito. Apesar do Código Civil 

conceituar a posse de forma abstrata e unitária, com sujeição à 

propriedade, ameniza-se a concepção patrimonialista e utilitarista no 

restante do tratamento da matéria, conferindo-se à posse um tratamento 

sistemático aperfeiçoado em comparação ao Código de 1916, com 

relevantes manifestações de uma intenção de dotá-la de autonomia com 

relação ao direito de propriedade. 

Indo além, tal como preconiza, ANA RITA VIEIRA ALBUQUERQUE, 

atualmente a semântica da posse passa a ser melhor compreendida por 

meio dos sentidos de permanência, habitação, produção econômica 

sustentável. Isto permite visualizá-la além da materialização de um bem 

de uso atual, sem qualquer garantia. Passa-se a compreender que nesse 

bem foi plantada uma vida, construída uma casa. Enfim, a posse 



desperta para seus fins sociais, como exigência humana integradora, e 

não de dominação e estratificação, apenas a serviço do direito de 

propriedade.3 

Como tentativa de conciliação de diversos pontos de vista, 

acreditamos que a posse se manifesta de forma plural e pode ser 

dimensionada de três maneiras diferenciadas. Não há necessidade de ser 

isoladamente classificada com um direito subjetivo real ou obrigacional. 

a) quando o proprietário é o possuidor de seu próprio bem. Aqui a posse 

é vista como um direito real, na visão restrita do art. 1.196, do 

Código Civil. Afinal, o direito de possuir é um dos atributos do 

domínio, que significa o senhorio de uma pessoa sobre uma coisa, 

dotando o possuidor do poder de imediatamente submetê-la ao 

exercício de sua ingerência econômica. Portanto, quando o 

proprietário exerce a posse, manifesta o domínio sobre o bem por um 

direito real que se visualiza na situação possessória.  

Trata-se de uma posse fundamentalmente jurídica que merece 

reconhecimento e proteção independentemente de sua faticidade, basta a 

prova da titularidade. Cuida-se de uma posse civil, pois é adquirida pelo 

título, sem a necessidade de exercício de atos físicos ou materiais. 

Porém, permanecer no limite desta perspectiva, implicaria endossar 

a tese de IHERING, no sentido de que não haveria pretensão possessória 

fora do direito de propriedade ou de direitos reais em coisa alheia. 

Assim, a posse não é exclusivamente um direito real, mas também o é, 

pois inegavelmente revela duas outras facetas.  

b) pode também a posse ser vislumbrada como relação jurídica de 

direito real ou obrigacional, quando emanada, exemplificadamente, 

de um tradicional contrato de direito privado como usufruto, penhor, 
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enfiteuse, locação, promessa de compra e venda ou comodato, ou de 

uma relação jurídica estabelecida com o Estado – como em um 

direito real de uso  ou uma concessão de uso especial para fins de 

moradia -, nas quais o objeto é a coisa, jamais o direito em si. O 

usufrutuário, credor pignoratício, enfiteuta, locatário, comodatário e 

promissário comprador são possuidores (diretos), mas nenhum deles 

é proprietário, mas apenas titulares e situações reais ou obrigacionais. 

O fato jurídico que atribui a posse a estas pessoas é a relação jurídica 

pela qual o proprietário lhes concede provisoriamente uma parcela 

dos poderes dominais.  

Esta segundo categoria de situações jurídicas demonstra que a posse 

não se identifica somente com o exercício do direito de propriedade. Ela 

é mais do que isto! Para EBERT CHAMOUN, simboliza o poder fático 

exercido por uma pessoa sobre um bem, de maneira a dela extrair 

proveito econômico. A posse se materializa na prática de qualquer ato 

por meio do qual a propriedade se exterioriza, mas não se identifica com 

o exercício do direito de propriedade.4 

c) há ainda uma terceira esfera da posse, que se afasta das duas 

concepções patrimoniais tradicionais acima descritas. Cuida-se de 

uma dimensão possessória que não se localiza no universo dos 

negócios jurídicos que consubstanciam direitos subjetivos reais ou 

obrigacionais. Trata-se de uma posse emanada exclusivamente de 

uma situação fática e existencial, de apossamento e ocupação da 

coisa, cuja natureza autônoma escapa do exame das teorias 

tradicionais.  

A posse se configura não somente quando o proprietário exerce o 

domínio, ou quando alguém é autorizado pelo proprietário a ocupar 
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situações jurídicas reais ou obrigacionais sobre o bem. Há casos, em que 

mesmo contra a vontade do proprietário, ou a despeito deste, uma pessoa 

obtém o aproveitamento econômico sobre certo bem. A posse é um 

direito que pode ser exercido por quem não é dono da coisa e até mesmo 

contra este. Enfim, a posse é um direito autônomo à propriedade, que 

representa o efetivo aproveitamento econômico dos bens para o alcance 

de interesses sociais e existenciais merecedores de tutela. 

A negligência do Estado Brasileiro no cumprimento das promessas 

constitucionais relacionadas à erradicação da pobreza e redução das 

desigualdades sociais (art.3.,III,CF) propiciou uma avassaladora 

fragmentação dos modelos possessórios nesta terceira esfera. Posses 

majoritariamente reprodutoras de exclusão social, posto incapazes de 

propiciar segurança jurídica aos seus titulares ou aos seu núcleos 

familiares. 

Em nosso cenário de “terra arrasada”, o ato-fato da ocupação de 

imóveis alheios não se limita ao tradicional conflito Caio X Tício, no 

qual há um possuidor que exercita atos de ingerência socioeconômica 

em imóvel de titularidade alheia. Infelizmente, a realidade evidencia 

cenários dramáticos de apossamentos em áreas de risco e terrenos 

públicos ou ambientalmente protegidos. No primeiro caso, a 

regularização da posse será praticamente inviável, pela própria 

necessidade de remoção dos moradores. No segundo, os interesses 

difusos relacionados à preservação do meio ambiente equilibrado 

frequentemente irá se sobrepor aos dos ocupantes. Em suma, não se trata 

mais de solucionar conflitos exclusivamente de direito privado – com o 

seu instrumental processual clássico -, porém de arguir questões mais 

complexas que demandam enfrentamento urbanístico e ambiental, 

afetando a coletividade globalmente. 

Para aquilo que diretamente nos toca, a aquisição e perda da posse 

imobiliária são fenômenos que não podem ser tratados de forma unitária, 



pois demandam justificativas próprias em cada uma destas múltiplas 

hipóteses.  

  

2. BREVE INTRODUÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE  

A função social da posse constitui um tema clássico na doutrina. A 

dogmática jurídica sofreu fortes abalos no transcurso do século XX, com 

a crise do positivismo jurídico, que expressava uma noção do direito 

como uma técnica engessada, imune às transformações sociais. Um 

ordenamento concebido em laboratório e baseado em uma pretensa 

completude de suas normas não seria capaz de captar os influxos 

emanados de outros sistemas e nem ao menos seria sensível aos apelos 

da sociedade que visa alcançar. 

Atualmente, a ciência jurídica volta o olhar para a perspectiva da 

finalidade dos modelos jurídicos. Não há mais um interesse tão evidente 

em conceituar a estrutura dos institutos, mas em direcionar o seu papel e 

missão perante a coletividade, na incessante busca pela solidariedade e 

pelo bem comum. Enfim, a função social se dirige não só à propriedade, 

aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito 

subjetivo, incluindo-se aí a posse, como fato social, de enorme 

repercussão para a edificação da cidadania e das necessidades básicas do 

ser humano.  

DARCY BESSONE há muito questionava a dogmática jurídica, 

conclamando a todos para “saltar para fora de um círculo tão estrito para 

vermos todo o descompasso entre o Direito e a vida, especialmente no 

campo do direito privado. Têm faltado imaginação e criatividade aos 

cientistas do direito. Não conseguem vincular-se a evolução resultante 

das novas descobertas e inventos. De ordinário, viram-se para trás, em 



lugar de volver-se para frente”.5 

Enfim, os momentos históricos de SAVIGNY e IHERING hoje são 

insuficientes para exprimir a densidade dos direitos fundamentais nas 

relações privadas, além de completamente divorciadas da realidade do 

Brasil, como nação de injusta distribuição de recursos e enormes 

conflitos fundiários. RICARDO ARONNE bem percebe que a posse é 

edificada no livro do Direito das Coisas como escudo a eventuais 

ataques à propriedade imobiliária. Assim, a vida é regulada a partir de 

um filtro artificial denominado relação jurídica, no qual “o trânsito 

jurídico se dá em face do reconhecimento da condição de sujeito de 

direito, que, no caso do direito das coisas, implica a titularidade e não a 

condição humana, ubicada em um mínimo social”.6 

Em outro giro, as teorias sociológicas da posse procuram 

demonstrar que a posse não é um apêndice da propriedade, ou a sua 

mera aparência e sombra. Muito pelo contrário, elas reinterpretam a 

posse de acordo com os valores sociais nela impregnados, como um 

poder fático de ingerência socioeconômica sobre determinado bem da 

vida, mediante a utilização concreta da coisa. A posse deve ser 

considerada como fenômeno de relevante densidade social, com 

autonomia em relação à propriedade e aos direitos reais. Devemos 

descobrir na própria posse as razões para o seu reconhecimento. 

Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria 

relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão 

constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º da CF – EC nº 

26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à 

pessoa humana (art. 1º, III, da CF). A oponibilidade erga omnes da 

posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo 
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extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da 

privacidade e desenvolvimento da personalidade do ser humano e da 

entidade familiar.  

O mestre espanhol ANTONIO HERNANDEZ GIL situa a posse como o 

direito que mais se aproxima da realidade social. Por servir o uso e o 

trabalho sobre a coisa a necessidades humanas básicas, justifica-se o 

dever geral de abstenção perante a situação do possuidor e a garantia do 

desfrute de bens essenciais.7 

Esta revisão conceitual implica necessariamente despatrimonializar e 

repersonalizar a posse. De forma impecável, LAURA BECK VARELA 

detecta duas consequências da leitura do direito civil constitucional no 

modelo jurídico da posse. Primeiramente, uma nova percepção da 

pluralidade de sujeitos possuidores, que se diferencia da noção abstrata e 

monolítica do possuidor do art. 1.196, do Código Civil. Há o possuidor 

urbano, o rural, bem como a coletividade de possuidores que realizam 

obras de valor social, todos com suas especificidades. Em segundo lugar, 

o operador do direito se obriga a lidar com conflitos possessórios de 

acordo com a diversidade dos padrões valorativos de cada caso, tendo-se 

como vetor de ponderação de tais lides a proteção à dignidade dos 

diversos sujeitos possuidores e na valorização dos efeitos da posse per se 

e não em função do direito de propriedade.8 

Não é raro observarmos tensões entre a posse e a propriedade, 

decorrentes de situações em que imóveis são abandonados por seus 

titulares, sendo que possuidores passam a exercitar ingerência 

socioeconômica sobre o bem. Há um evidente conflito entre garantias 

essenciais em nosso sistema constitucional. De um lado, o direito 

fundamental à propriedade (art. 5º, XXII, da CF); de outro, a função 

                                                           
7. GIL, ANTÔNIO HERNÁNDEZ, cf. La possession, p. 87.  

 
8. VARELA, LAURA BECK, cf. “A tutela da posse entre abstração e autonomia”, p. 809.  

 



social da propriedade que, apesar de omitida pelo titular formal, é 

concedida por um possuidor, ao deter poder fático sobre o bem (art. 5º, 

XXIII, da CF). Esta tensão será por vezes solucionada pela lei (v. g., 

usucapião) ou pelo magistrado ao ponderar a dimensão dos interesses 

conflituosos na situação concreta. Em qualquer caso, se formos 

coniventes com a noção da posse reduzida a direito real, invariavelmente 

estaremos submetendo-a preconceituosamente ao império da 

propriedade, reduzindo a sua enorme importância social. 

Ao se estudar a função social da propriedade, procuraremos buscar 

soluções para aquelas situações em que o proprietário exerce a sua 

liberdade de ação, mas é leniente na missão de outorgar uma destinação 

útil àquilo que lhe pertence. Será ele sancionado pelo ordenamento 

jurídico por omitir-se em dar efetividade ao direito fundamental difuso 

do art. 5º, XXIII, da Constituição Federal. O proprietário é titular de 

direitos subjetivos, mas os seus poderes implicam assunção de 

responsabilidades perante a coletividade.  

Todavia, quando é analisada a função social da posse há um plus no 

estudo da matéria. Aqui, não se preocupa com a trajetória isolada do 

proprietário e o seu compromisso com o atendimento a direitos 

fundamentais. Aprecia-se a atuação fática de um possuidor sobre a coisa 

que o titular patrimonial desvinculou de qualquer função social. Nas 

palavras de LUIZ EDSON FACHIN, “o fundamento da função social da 

propriedade é eliminar da propriedade privada o que há de eliminável. 

O fundamento da função social da posse revela o imprescindível, uma 

expressão natural da necessidade”.9 

Na função social da posse o possuidor não é mais inserido entre os 

erga omnes, como mero sujeito passivo universal de um dever de 

abstenção, que difusamente titulariza o direito subjetivo de exigir que o 
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proprietário cumpra as suas obrigações perante a coletividade. Aqui, o 

possuidor adquire individualidade e busca acesso aos bens que 

assegurem a si e a sua família o passaporte ao mínimo essencial.10 São 

casos em que a propriedade recebe função social, mas quem a concede 

não é o proprietário, porém um possuidor. Surge uma tensão entre o 

direito fundamental individual de propriedade, do art. 5º, XXII, da CF, e 

o direito subjetivo metaindividual do inciso XXIII. É necessário 

aprender a conviver com prováveis hipóteses de colisão entre os 

princípios da função social da propriedade e da função social da posse. 

Esta tensão será solucionada pela lei ou pelo magistrado, na vertente do 

princípio da proporcionalidade.11 

                                                           
10. Luz para 100 famílias em loteamento irregularData: 23.11.11. Em ação movida pelo Serviço de 

Assessoria Jurídica Universitária da UFRGS, decisão da 1ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre 

determinou à Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D que implante a 

infraestrutura necessária para fornecer energia elétrica aos moradores do Loteamento Jardim Vila 

Verde, localizado na zona sul de Porto Alegre. A demanda foi ajuizada porque a concessionária 

recusava-se a fornecer energia elétrica aos moradores, sob o argumento de que o loteamento não estava 

regularizado junto à Prefeitura Municipal. Em decorrência desse impasse, as mais de cem famílias que 

lá habitam faz décadas, estavam privadas de um dos serviços públicos mais essenciais: luz elétrica. A 

petição inicial trata do princípio da abertura material dos direitos fundamentais e defende a tese de que o 

fornecimento regular de energia constitui um direito implícito, porque extensão do direito à moradia. Na 

sentença, o juiz confirmou a antecipação de tutela inicialmente concedida para condenar a ré "a 

implantar a infraestrutura necessária para fornecer o serviço de energia elétrica aos moradores do 

Loteamento Jardim Vila Verde, independentemente de regularização da área ou do cumprimento de 

outras providências formais, ressalvado o direito da companhia de cobrar pelos serviços prestados e 

utilizados pelos moradores", decisão essa que já transitou em julgado. Os 400 moradores do loteamento 

já tiveram o fornecimento de energia estabelecido. De acordo com o magistrado, "enquanto existirem 

moradores no loteamento, o serviço de energia elétrica deverá ser prestado, estejam os imóveis 

regularizados ou não". (Proc. nº 00110701502650) 

 
11. “Da mesma forma que a propriedade, a posse apresenta aspecto estrutural e outro funcional. O perfil 

estrutural remonta as faculdades inerentes ao domínio, por meio das quais o exercício se configura. Sob 

este prisma, a tutela possessória opera estaticamente. Contudo, à luz da legalidade civil-constitucional, a 

posse será merecedora de tutela se (e somente se) exercida com observância dos valores constitucionais. 

Extrai-se, desse modo, aspecto dinâmico da posse, cujo conteúdo não é fixado apenas pela emanação 

dos poderes próprios do domínio, mas depende também de centros de interesse extraproprietários que 

justificam e legitimam a relação possessória. A função social, integra assim o conteúdo da posse, que 

desloca o seu fundamento do direito de propriedade para a concretização de direitos fundamentais, tais 

como a moradia, o trabalho, a proteção da família, a utilização racional e adequada do solo, dentre 

outros”. TEPEDINO, GUSTAVO & BARBOZA, HELOISA HELENA & BODIN, MARIA CELINA. Código Civil 



Resumindo, a função social da posse é uma abordagem diferenciada 

da função social da propriedade, na qual não apenas se sanciona a 

conduta ilegítima de um proprietário que não é solidário perante a 

coletividade, mas se estimula o direito à moradia como direito 

fundamental de índole existencial, à luz do princípio da dignidade da 

pessoa humana. Cumpre perceber que a função social da propriedade 

recebeu positivação expressa no Código Civil (art. 1.228, § 1º), mas o 

mesmo não aconteceu com a função social da posse. Contudo, a 

ausência de regramento no direito privado em nada perturba a filtragem 

constitucional sobre este importante modelo jurídico, pois o acesso à 

posse é um instrumento de redução de desigualdades sociais e justiça 

distributiva. 

Ilustrativamente, em quatro passagens do Código Civil há um 

dimensionamento em abstrato da tensão entre a função social da posse e 

o direito de propriedade: a) no art. 1.228, § 4º, ao cuidar da 

desapropriação indireta judicial do bem abandonado em prol de uma 

coletividade que dê função social à posse; b) nos parágrafos únicos dos 

arts. 1.238 e 1.242, ao premiar com a redução do prazo aquisitivo de 

usucapião, os possuidores que concedam função social à posse; c) no art. 

1.210, § 2º, ao extirpar de nosso direito material o vetusto instituto da 

exceção de propriedade, privilegiando o enfoque da posse e de sua 

função social nas demandas possessórias; d) no parágrafo único do art. 

1.255 e artigos 1.258 e 1.259, ao deferir ao possuidor que ocupou o bem 

alheio, parcialmente ou totalmente, a aquisição compulsória da 

propriedade em razão do exercício da função social.  

O direito à moradia, explica MARCELO MILAGRES
12, como dimensão 

                                                                                                                                             
Interpretado, III, p. 445/6. 

 
12. OLIVEIRA MILAGRES, MARCELO DE, cf. Direito à Moradia, p. 208. Aduz o autor que “O direito à 

moradia apresenta uma transcendência econômica, uma autonomia normativa, vai além das 

conhecidas fronteiras do direito subjetivo patrimonial, não se confundindo com o direito de posse, 

propriedade, institutos de residência, domicílio ou com qualquer outra categoria de direitos reais”. 



fundamental da existência humana, transcende a ideia de prestação 

estatal ou particular e também não se restringe a uma função de defesa. 

O destinatário a um espaço essencialmente propício à proteção de sua 

dignidade é a pessoa em si, independentemente de um contraponto com 

o poder público ou com poderes privados. O ser humano é artífice de seu 

espaço, e o direito à moradia deve ser compreendido como categoria 

autônoma de direito da personalidade, com contornos precisos, 

exaltando a essencialidade do bem inerente à personalidade humana. 

A posse é uma extensão dos bens da personalidade. A moradia é um 

dos bens que integram a situação existencial de qualquer pessoa. O papel 

da função social em relação à moradia é o de conceder a um espaço de 

vida e liberdade a todo ser humano, independente da questão da 

propriedade, pois esta se prende à patrimonialidade e à titularidade. A 

seu turno, a posse não é mensurável por critérios econômicos, pois tutela 

o direito à cidadania e vida digna, enquanto a propriedade acautela o 

bem na acepção do objeto como mercadoria com valor de troca, obtida 

pelo esforço individual, na base da autonomia da vontade. Enfim, o 

direito ao bem e ao exercício dos poderes dominiais é algo diverso do 

direito à propriedade do bem. 

 

3. MODOS DE AQUISIÇÃO E PERDA DA POSSE DE BENS 

IMÓVEIS 

 

3.1. Modos Clássicos de Aquisição e Perda da Posse Imobiliária 

Pela lógica da teoria objetiva de IHERING, novamente adotada pelo 

Código Civil, se o possuidor é aquele que tem de fato o exercício, pleno 

ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, qualquer pessoa que 

esteja nessa situação terá adquirido a posse. Por isso, de forma eficiente, 
                                                                                                                                             
 



o art. 1.204 do Código Civil, em fórmula genérica, preceitua: “adquire-

se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em 

nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”. 

Temos, portanto, uma perfeita conexão entre os artigos 1196 e 1204 

do Código Civil. O primeiro define o possuidor como aquele que “tem 

de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade”; o segundo, por sua vez, estabelece o instante em que se 

conquista a posse. 

No Código Civil de 1916, criticava-se a enumeração dos modos de 

aquisição da posse arrolados no art. 493, como uma indevida intromissão 

da teoria subjetiva em um ordenamento que adotou quase que 

integralmente a concepção de IHERING. A crítica era exata, pois, pela 

leitura do referido dispositivo do código revogado, ao elencar a 

apreensão e a possibilidade de disposição da coisa como formas de 

aquisição da posse (incisos I e II), o legislador exaltava o elemento 

subjetivo do animus, quando bastaria o seu inciso III – que, 

corretamente, referia-se à aquisição da posse por qualquer dos modos de 

aquisição em geral, para a adequação à sistemática vigente. 

Portanto, o titular do poder de ingerência socioeconômica sobre um 

bem da vida será possuidor, apenas não alcançará tal condição aquele que 

se encontrar nas já estudadas hipóteses de detenção, arroladas nos arts. 

100, 1.198 e 1.208 do Código Civil. 

A posse, pondera ERNANE FIDÉLIS
13, será adquirida com o simples 

exercício do poder de fato sobre a coisa, independente de qualquer 

causalidade. Enquanto a propriedade do imóvel nasce a partir do início 

dos atos de registro, usucapião e outras formas previstas em lei, a posse 

se exclui de qualquer forma jurídica prevista e, embora possa ter como 

elemento informativo um ato transmissivo de propriedade ou da própria 

                                                           
13. SANTOS, ERNANE FIDELIS DOS. cf. Comentários ao Novo Código Civil, XV, p 114. 

 



posse, tem seu começo e origem exclusivamente na relação fática. O 

conceito de posse é flexível e depende quase sempre do que é usual e 

comum no tempo e espaço. As circunstâncias que revelam a posse são as 

mais variadas e sempre relacionadas como o que, em determinado 

momento, pode ser o normal exercício dos poderes inerentes a 

propriedade. 

Certamente, haverá uma distinção entre as aquisições originária e 

derivada da posse, isto é das posses civil e natural. Na aquisição 

originária, a chamada “posse natural” surge ex novo, em razão do 

apossamento, da ocupação do bem, caracterizada como a tomada de 

controle material da coisa por parte de uma pessoa, que de forma pública 

e reiterada pratica atos materiais que demonstram a sujeição do bem ao 

titular. Forte na lição de LUIZ GUILHERME LOUREIRO, três são as 

características do apossamento: materialidade, reiteração e publicidade.14  

A seu turno, a aquisição derivada da posse, tem como núcleo a 

“posse civil” ou jurídica: aquela que se transmite ao novo possuidor. Ele 

não se apodera da coisa, recebe-a de quem exercia a posse 

anteriormente. Esta modalidade de posse é adquirida por força de 

relação jurídica, sem necessidade de apreensão material da coisa. Ou 

seja: quem adquire a propriedade ou um direito dela decorrente (v. g., 

locação, usufruto) recebe o direito de possuir, por investir-se de 

faculdades de uso e gozo da coisa. A pessoa que transferiu a posse, 

ineludivelmente a exercia de fato. Caso contrário, o adquirente do direito 

de possuir (v.g. usufrutuário, comprador) não será considerado 

possuidor, na medida em que só poderá transferir o poder fático do bem 

aquele que o manifestava no mundo real. Desta maneira, se A, 

proprietário de terreno, aliena-o para B, este não terá ação possessória 

contra C – atual morador do imóvel –, se ficar provado que, tempos 
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antes, o transmitente A havia abandonado a coisa e C dela se apoderou. 

Na posse natural, temos um modo originário de aquisição de posse 

em que não há qualquer relação jurídica entre o novo possuidor e um 

possuidor ou proprietário precedente. Daí não se cogitar de vícios 

anteriores que maculem essa posse, ao contrário do que se verifica no 

modo derivado de aquisição – relacionado à posse civil –, passível de 

contaminação por vícios genéticos, como invalidade do negócio jurídico 

ou venda a non domino. 

A outro giro, o adquirente da posse só será verdadeiramente 

considerado possuidor no momento em que exercer de fato poderes 

sobre a coisa, independente do fato jurídico do qual derivou a faculdade 

de possuir. Quer dizer, a nomenclatura de “comodatário” ou 

“usufrutuário”, por si, não remete imediatamente ao portador do título a 

condição do possuidor. A tradição do bem é apenas o pressuposto para 

que a pessoa comece a se conduzir como o bom proprietário 

normalmente faria perante o bem. Neste instante ele se torna possuidor. 

No que diz respeito à aquisição originária da posse natural, a sua 

obtenção é resultante do exercício de poderes de fato sobre a coisa, 

alijado de qualquer base negocial. De acordo com o artigo 1205, I, do 

Código Civil a posse pode ser adquirida pela “própria pessoa que a 

pretende”. Para tanto, é despiciendo cogitar das regras ordinariamente 

aplicáveis à teoria dos negócios jurídicos. Na dicção de PONTES DE 

MIRANDA
15 aqui há o chamado ato-fato, espécie de fato jurídico em que 

é suficiente uma conduta humana de ocupação de um bem para que o 

ordenamento jurídico acautele a posse como situação autônoma à 

propriedade, sem que seja necessário aferir a vontade qualificada do 

possuidor. 

Isto significa que não se aplica à tomada da posse o receituário 
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padrão do artigo 104 do Código Civil, especificamente direcionado a 

teoria geral do negócio jurídico. No plano negocial, a instrumentalização 

do poder de autonomia privada só será reputada válida se contraída pelo 

titular de capacidade plena, sob pena de sanção de anulabilidade do ato 

praticado pelo relativamente incapaz sem a confirmação do assistente e, 

da nulidade do ato praticado pelo absolutamente incapaz sem a 

substituição pelo representante legal, a teor dos arts. 3 e 4. do Código 

Civil. Contudo, a apreensão do bem e o consequente exercício de atos 

possessórios por um menor de 18 anos ou portador de transtornos 

mentais, mas que manifeste discernimento, ou seja, aferido o elemento 

intencional – a consciência e aptidão concreta de compreensão do caráter 

do ato de tomada da posse – será o suficiente para a sua tutela pela via 

dos interditos possessórios, mesmo que, por ocasião do ajuizamento da 

demanda seja representado ou assistido em juízo. 

O artigo 1205 do Código Civil, em seu inciso I, defere ainda a 

aquisição da posse ao representante do possuidor, com mandato ou sem 

mandato. Estas situações são mais claras na aquisição da posse civil por 

pessoas como os pais em prol dos filhos, inventariante em favor dos 

herdeiros ou o próprio mandatário constituído para a prática do negócio 

jurídico. A representação convencional não é um contrato, mas uma 

técnica de substituição da vontade que consiste na realização de um 

negócio jurídico por uma pessoa para incidir efeitos na esfera jurídica de 

outra. A luz do artigo 116 do Código Civil, há uma cisão entre a causa e 

o efeito do ato, pois a vontade do representante é balizada pela vontade 

do representado. O representante é projeção da personalidade do 

representado. Pode haver representação sem mandato. É o caso do 

preposto (caseiro) do possuidor da fazenda que se apodera do terreno 

vizinho abandonado. Em verdade, o caseiro é o detentor, que não 

adquiriu a posse em nome próprio, mas em nome do possuidor. O 

contrato de trabalho é o instrumento de representação e substitui o 

mandato. 



Na aquisição da posse através de representante com mandato, 

prevalece a norma do artigo 653 do Código Civil. O mandato é o 

contrato pelo qual A recebe poderes para agir no interesse de B e tem 

como objetivo reger as relações internas entre outorgante e outorgado, 

descrevendo os atos de gestão dos interesses daquele. A técnica da 

representação, instrumentalizada no mandato, é comum na aquisição 

derivada da posse. Ilustrativamente, A aluga um imóvel a B, sendo este 

representado pelo seu mandatário C.  

O artigo 1205, inciso II faz ainda referência à aquisição da posse por 

“terceiro sem mandato, dependendo de ratificação”. Temos aqui a 

figura do gestor de negócios, na qual o gestor em princípio não é 

representante do possuidor e dele não recebeu poderes para agir, mas, 

mesmo assim, atua na defesa dos interesses daquele. Com suporte no 

artigo 662 do Código Civil e de seu parágrafo único, o ato praticado pelo 

gestor poderá ser ratificado pelo possuidor, como ato de aquisição de 

posse. Em síntese, a ratificação não confere poderes de representação ao 

gestor, mas eficácia na esfera da pessoa em nome do qual o ato foi 

praticado.16 

Apesar de não estar explicitamente abrangida pelo artigo 1205 do 

Código Civil, a posse também poderá ser adquirida pela pessoa jurídica, 

os entes despersonalizados: espólio, massa falida, condomínio e 

coletividades de possuidores, estes na forma do Enunciado nº 236 do 

Conselho de Justiça Federal: “Considera-se possuidor, para todos os 

efeitos legais, também a coletividade desprovida de personalidade 

                                                           
16. Explica Claudio Godoy, que o ato praticado sem poderes não é inexistente, nulo ou anulável. É sim 

ineficaz e pode ser ratificado, ganhando plena eficácia. “Essa ratificação pode ser expressa ou tácita, 

isto é, inferida de conduta externada pelo mandante, a qual indique vontade de ratificar, por exemplo, 

quando ele pague despesas havidas com o ato praticado pelo mandatário. O certo, entretanto, é que de 

uma maneira ou de outra, a ratificação pressupõe sempre a exata ciência do mandante sobre o ato 

praticado sem os devidos poderes. Veja-se que a ratificação importa no consentimento que previamente 

não se concedeu”. In,Código Civil Comentado, cit., p. 686. 

 



jurídica”. Todas estas figuras jurídicas possuem seus representantes: 

inventariante, administrador, síndico e, tratando-se de coletividade de 

possuidores, os contemporâneos modelos jurídicos da usucapião coletiva 

(art. 10, Estatuto da Cidade) e da desapropriação privada (art. 1228, par. 

3. E 4. CC), denotam a necessidade do ordenamento jurídico resguardar 

a legitimidade de situações jurídicas em que várias pessoas manifestam 

atos possessórios de afirmação de direito fundamental de moradia. 

A seguir, dispõe o artigo 1206 do Código Civil que “a posse 

transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos 

caracteres”. Este dispositivo apresenta imediato nexo com o artigo 

1207: “o sucessor universal continua de direito a posse de seu 

antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do 

antecessor, para os efeitos legais”. 

Destacamos nas duas normas o instituto da união de posses, 

traduzido na continuação da posse pela soma do tempo do atual 

possuidor com o de seus antecessores. A essa conjunção denomina-se 

união. Em verdade, reduzem-se diferentes posses a uma só. A posse é 

uma situação jurídica que produz relevantes efeitos patrimoniais, daí a 

imprescindibilidade da compreensão não apenas de sua fase genética, 

como também de suas vicissitudes e mutações. 

O gênero união de posses subdivide-se nas espécies sucessio 

possessionis e accessio possessionis. 

Na sucessio possessionis não há propriamente uma aquisição da 

posse, mas a passagem de um patrimônio inteiro. Os herdeiros – 

legítimos ou testamentários – continuam a posse dos bens da herança, 

em caráter de indivisibilidade, eis que se sub-rogam na posição 

econômica do falecido, ex lege. Trata-se de modo derivado de 

titularização da posse, pois, diante do princípio da saisine (art. 1.784 do 

CC) não se pode destacar a nova posse da antiga, transmitindo-se a 

posse sem solução de continuidade e sem necessidade de apreensão do 



bem pelos herdeiros. Aliás, a mutação subjetiva da titularidade da posse 

não afeta às suas qualidades. Isto é, se a posse do de cujus era injusta ou 

de má-fé, conservam nos herdeiros na composse17 os vícios objetivos e 

subjetivos que balizam a sua natureza (art. 1206 CC), mesmo que no 

íntimo ignorassem os defeitos da posse já conhecidos por seus 

antecessores. Não poderá o sucessor, mesmo de boa-fé, servir-se do 

artigo 1212 do Código Civil para se eximir da ação possessória ajuizada 

por terceiro, alegando em defesa desconhecer a origem injusta da posse 

obtida como herdeiro ou legatário. 

Apesar de o legado ser modo singular (particular) de aquisição de 

posse, entende-se que o legatário continua a posse do testador, pois 

sucede por herança – modo universal de transmissão de patrimônio do 

de cujus. Assim, aplicam-se-lhe as regras da sucessio possessionis. 

Contudo, com supedâneo no art. 1923 do Código Civil e parágrafos, ao 

contrário do que ocorre com os herdeiros, os legatários adquirem ao 

                                                           
17. STJ, Informativo 431, 3. T, 23.04.2010. Cinge-se a questão em saber se o compossuidor que recebe a 

posse em razão do princípio saisine tem direito à proteção possessória contra outro compossuidor. 

Inicialmente, esclareceu o Min. Relator que, entre os modos de aquisição de posse, encontra-se o ex 

lege, visto que, não obstante a caracterização da posse como poder fático sobre a coisa, o ordenamento 

jurídico reconhece, também, a obtenção desse direito pela ocorrência de fato jurídico – a morte do 

autor da herança –, em virtude do princípio da saisine, que confere a transmissão da posse, ainda que 

indireta, aos herdeiros independentemente de qualquer outra circunstância. Desse modo, pelo 

mencionado princípio, verifica-se a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) aos autores e aos 

réus da demanda, caracterizando, assim, a titularidade do direito possessório a ambas as partes. No 

caso, há composse do bem em litígio, motivo pelo qual a posse de qualquer um deles pode ser 

defendida todas as vezes em que for molestada por estranhos à relação possessória ou, ainda, contra 

ataques advindos de outros compossuidores. In casu, a posse transmitida é a civil e não a posse 

natural. Existindo composse sobre o bem litigioso em razão do droit de saisine é direito do 

compossuidor esbulhado o manejo de ação de reintegração de posse, uma vez que a proteção à posse 

molestada não exige o efetivo exercício do poder fático – requisito exigido pelo tribunal de origem. O 

exercício fático da posse não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois é indubitável que o 

herdeiro tem posse (mesmo que indireta) dos bens da herança, independentemente da prática de 

qualquer outro ato, visto que a transmissão da posse dá-se ope legis, motivo pelo qual lhe assiste o 

direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho. Isso posto, a Turma deu 

provimento ao recurso para julgar procedente a ação de reintegração de posse, a fim de restituir aos 

autores da ação a composse da área recebida por herança. REsp 537.363-RS, Rel. Min. Vasco Della 

Giustina (Desembargador convocado do TJ-RS), julgado em 20/4/2010. 

 



tempo da morte exclusivamente propriedade da coisa certa existente no 

patrimônio do de cujus (isto se não estiver o legado sob condição 

suspensiva, art. 1923 CC). A posse só lhes será transmitida peos 

herdeiros após a verificação da solvência do espólio, apesar de fazer jus 

aos frutos produzidos pelo objeto do legado desde a abertura da 

sucessão. Se for insolvente, a coisa certa objeto de legado será utilizada 

para pagamento dos credores do espólio.18 

Cabe, porém, destacar que a regra da transmissão da posse a titulo 

universal, atinge também atos inter vivos, como o casamento pelo 

regime da comunhão universal de bens ou a incorporação/fusão de 

pessoas jurídicas, em que não cabe ao adquirente desprezar a posse 

anterior, uma vez que a transmissão é de todo o patrimônio ou de parte 

ideal dele, de modo que a posse é una.19 

Em sentido diverso, na accessio possessionis, que sempre se verifica 

inter vivos e por meio de uma relação jurídica (v. g., compra e venda ou 

arrematação), o sucessor singular tem a faculdade de unir a sua posse à 

do antecessor. Sendo a posse um fenômeno que se manifesta no mundo 

dos fatos, é possível que o possuidor apresente prova testemunhal da 

tradição da posse, prescindindo-se da formalização. O sucessor singular 

pode optar por cortar toda a trajetória possessória anterior e começar 

uma nova jornada. Se o desligamento ocorrer, sua posse obterá a 

vantagem de, exemplificativamente, valer-se de justo título de sua posse 

nova para a contagem de prazo de usucapião ordinária. Todavia, como 

bem explicam TEPEDINO, RENTERIA E DANTAS, o dispositivo legal deve 

ser interpretado, sistematicamente, em conjunto com o disposto no artigo 

1203, segundo o qual a posse permanece com o mesmo caráter com que 

foi adquirida, salvo prova objetiva em contrário. Consequentemente, o 
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sucessor com título singular adquire a posse com o mesmo caráter com 

que era mantida pelo antecessor, sendo injusta a sua posse quando assim 

fosse a do antecessor. Tal solução normativa se justifica na regra 

fundamental de que, diversamente do que ocorre na aquisição originária, 

a aquisição derivada opera transmissão de direito, com as mesmas 

características com que se encontrava no patrimônio do transmitente. Tal 

orientação também se encontra em sintonia com a regra, tradicional em 

matéria possessória, de que ninguém pode alterar, somente por sua 

vontade, a própria posse, como ocorreria se, pelo exercício da faculdade 

de união de posses, o possuidor fosse capaz de convalescer a posse 

injusta em justa, liberando-se dos vícios que maculavam a relação 

possessória anterior.20 

Tratando-se da união de posses por meio de sucessão causa mortis, 

terá o espólio a legitimação ativa para o ajuizamento da ação de 

usucapião após a conclusão da prescrição aquisitiva, na qualidade de 

parte formal (art. 12, V, do CPC). Todavia, na posse somada para fins da 

usucapião constitucional – urbana ou rural –, apenas os membros da 

entidade familiar que já residissem no imóvel ao tempo do óbito são 

legitimados a usucapir, atendendo à idéia da pessoalidade da posse. Não 

se olvide que até mesmo as entidades familiares não contempladas 

expressamente na Lei Maior, estão inseridas na proteção legal, pois o rol 

do art. 226, da Constituição Federal é meramente exemplificativo. Vale 

dizer, um irmão pode continuar a posse do irmão falecido, assim como 

um sobrinho prosseguir a posse do tio, bem como uma união 

homoafetiva.21 

                                                           
20. Estas observações fundaram Enunciado aprovado na V Jornada de Direito civil do CJF, de Novembro 

de 2011: “A faculdade conferida ao sucessor singular de somar ou não o tempo da posse de seu 

antecessor, não significa que, ao optar por nova contagem, estará livre do vício objetivo que maculava 

a posse anterior”.  

 
21. Nesse sentido, já se teve oportunidade de aduzir que “a entidade familiar deve ser entendida, hoje, como 

grupo social fundado, essencialmente, por laços de afetividade, pois a outra conclusão não se pode chegar 



Na união de posses, seja pela facultatividade da acessão inter vivos 

como na obrigatoriedade da sucessão causa mortis, para que o sucessor 

possa ajuizar demandas possessórias, necessariamente terá que 

demonstrar que o transmitente efetivamente exercia a posse alegada e o 

sucessor prossegue na posse, com as mesmas características. A mera 

alegação da aquisição do direito de possuir, a título singular ou 

universal, poderá conferir tutela à propriedade, mas não à posse, como 

situação eminentemente fática. 

Na usucapião é viável a união de posses, seja pela accessio como 

pela sucessio possessionis (art. 1.243, CC), objetivando a conclusão dos 

prazos nas modalidades extraordinária (art. 1.238, CC) e ordinária (art. 

1.242, CC). Já na usucapião especial urbana e rural (arts. 183 e 191 da 

CF) é vedada a accessio possessionis, pela quebra do requisito da 

pessoalidade da posse. Todavia, o Estatuto da Cidade inseriu uma 

exceção na modalidade da usucapião especial coletiva (art. 10, § 1º, da 

Lei nº 10.257/01), demonstrando a tese de que, em grandes aglomerados 

urbanos, a missão da lei é beneficiar o grupo de possuidores, pouco 

relevo assumindo a questão da pessoalidade nas situações individuais 

inseridas no condomínio que será formado após a sentença. 

Adiante, o art. 1.204 do Código Civil omitiu o modelo do constituto 

possessório, como modo de aquisição de posse. Tampouco alusão a ele 

fez o art. 1.205, do Código Civil, no qual o legislador descreve hipóteses 

relativas à legitimidade material para a aquisição da posse, sem, 

contudo, inserir o constituto possessório. Tal fato não nos causa 

preocupação, pois é sabido que para adquirir-se posse não é 

indispensável o exercício do poder, mas a possibilidade de seu exercício, 

por alguém que tenha poder de ingerência econômica sobre a coisa. 

Como bem resume MENEZES CORDEIRO, “as codificações não referem, 

                                                                                                                                             
à luz do texto constitucional”, In FARIAS, CRISTIANO CHAVES DE; ROSENVALD, NELSON, cf. Direito 

Civil: Teoria Geral, p. 393. 

 



normalmente, o constitutum, perfeitamente alcançável através dos 

princípios gerais”.22 

Com efeito, a omissão do legislador não importa em vedação ou 

supressão do constituto possessório do mundo jurídico, pois pela própria 

natureza das coisas, sendo a posse um direito, nada impede a sua 

transmissão como direito através de manifestação consensual expressa. 

ORLANDO GOMES conceitua o constituto possessório como uma técnica 

de aquisição derivada, materializada em cláusula expressa através da 

qual se adquire a posse convencionalmente, dispensada a prática de atos 

materiais.23  

Neste sentido, na Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho 

da Justiça Federal aprovou-se o enunciado nº 77, interpretando o art. 

1.205 de forma a se considerar que “a posse de coisas móveis e imóveis 

também pode ser transmitida pelo constituto possessório”. 

No constituto possessório há simultaneamente aquisição e perda da 

posse. Aquele que possuía em nome próprio, com animus domini, passa 

a possuir em nome alheio, remanescendo o seu poder material sobre a 

coisa, mas não mais como possuidor e sim como detentor. Por outro 

lado, por força de cláusula constante de negócio jurídico bilateral, 

alguém adquire a posse indireta do bem, sem que no mundo dos fatos 

nada se modifique, pois o controle material sobre a coisa persiste com o 

alienante.24 

                                                           
22. CORDEIRO, ANTÔNIO MENEZES, cf. A posse: perspectivas dogmáticas actuais, p. 109.  

 
23. GOMES, ORLANDO, cf. Direitos Reais, p. 53. 

 
24. STJ- Informativo n. 468, de 08.04.2011. A Turma, entre outras questões, entendeu ser cabível o manejo 

de ação possessória pelo adquirente do imóvel cuja escritura pública de compra e venda continha 

cláusula constituti, já que o constituto possessório consiste em forma de aquisição da posse nos termos 

do art. 494, IV, do CC/1916. Na espécie, a recorrente (alienante do bem) alegou que o recorrido não 

poderia ter proposto a ação de reintegração na origem porque nunca teria exercido a posse do imóvel. 

Entretanto, segundo a Min. Relatora, o elemento corpus – necessário para a caracterização da posse – 

não exige a apreensão física do bem pelo possuidor; significa, isso sim, sua faculdade de dispor 



A aliena um automóvel a B e, em virtude do constituto possessório 

mantém a apreensão do veículo sob a nova condição de detentor. 

Enquanto isto, o novo proprietário B adquire a posse indireta do 

automóvel, como conseqüência da manifestação bilateral de vontades.  

Trata-se de instrumento útil, explicam TEPEDINO, BARBOZA E 

MORAES
25 em hipóteses nas quais não se mostra conveniente a tradição 

real, e, ao mesmo tempo, não há interesse em que o alienante continue 

no status de possuidor. O parágrafo único do art. 1267, a rigor, não se 

vale da melhor técnica ao subentender a tradição quando o transmitente 

continua a possuir pelo constituto possessório, pois o alienante, em um 

primeiro momento, permanecerá com a coisa na qualidade de detentor, a 

menos que o novo possuidor, que adquire a posse pelo constituto 

possessório, decida desdobrar a posse, conferindo àquele que a perdeu a 

posse direta mediante acordo de vontades entre eles. 

Em termos diversos, ensina FRANCISCO LOUREIRO
26, em exemplos 

como o do proprietário que se converte em locatário ou usufrutuário, o 

constituto possessório não seria modo de aquisição e perda da posse, 

mas apenas de mudança de categoria da posse, de posse plena para posse 

direta. 

Desta forma, só será admitida a manutenção da condição de 

possuidor – não mais como dono e sim como possuidor direto – quando 

                                                                                                                                             
fisicamente da coisa. Salientou ainda que a posse consubstancia-se na visibilidade do domínio, 

demonstrada a partir da prática de atos equivalentes aos de proprietário, dando destinação econômica 

ao bem. Assim, concluiu que a aquisição de um imóvel e sua não ocupação por curto espaço de tempo 

após ser lavrada a escritura com a declaração de imediata tradição – in casu, um mês – não desnatura 

a figura de possuidor do adquirente. REsp 1.158.992-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

7/4/2011. 

 
25. TEPEDINO, Gustavo & BARBOZA, Heloisa Helena & BODIN, Maria Celina. Código Civil 

Interpretado, III, p. 460. 

 
26. FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, cf. Código Civil comentado, p. 1170. 

 



o alienante e adquirente estabelecerem a chamada clausula constituti. 

Esta cláusula não é sinônimo de constituto possessório, pois vai além: 

não apenas converte o adquirente em possuidor sem que este necessite 

estabelecer contato fisico com o bem, como ainda confere ao alienante a 

posição de possuidor, não de mero detentor. A clausula constituti 
27desempenha importante papel em outras seções do Código Civil, como 

modalidade ficta de tradição que desempenha grande presença em 

negócios jurídicos de vulto como alienação fiduciária e arrendamento 

mercantil. Explicitamente o parágrafo único do art. 1.267 do Código 

Civil se refere à transmissão de propriedade de coisas móveis em que 

“subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir 

pelo constituto possessório”.  

Já na tradição brevi manu ocorre exatamente o contrário do que se 

passa no constituto possessório: aquele que possuía o bem móvel em 

nome alheio, na qualidade de detentor, passa a possuí-lo como 

proprietário, sem que se verifique a tradição material da coisa, pois 

prosseguirá o objeto em poder do primitivo possuidor. Exemplificando: 

se A arrendava aparelhos industriais de propriedade de B, delibera por 

adquiri-los, não necessitará receber os objetos das mãos de B, pois já os 

tinha em sua posse direta. A expressão brevi manu indica exatamente a 

situação daquele que, sem esticar as mãos, já tem a coisa pretendida ao 

seu breve alcance.28  

O possuidor conserva a posse enquanto mantém a situação 

potestativa de ingerência socioeconômica sobre o bem da vida. Se não 

                                                           
27. STJ- REsp 860044/SC Rel.Min. Luis Felipe Salomão. 4. TURMA DJe 01/07/2011. A aquisição da 

posse ocorre também pela cláusula constituti, inserida em escritura pública de compra e venda de 

imóvel, o que autoriza o manejo dos embargos de terceiro pelo adquirente, quando penhorado o imóvel 

no âmbito da execução. 

 
28. A expressão brevi manu contrapõe-se à traditio longa manu, caracterizada pela aquisição de uma 

grande propriedade imobiliária, sem que o seu titular precise percorrê-la em toda a sua extensão, 

bastando que ela esteja à sua disposição.  

 



mais evidenciar essa postura, privando-se do poder correspondente ao 

exercício da propriedade, perderá a posse. É despicienda a enumeração 

das modalidades de perda da posse, tarefa somente levada a efeito nas 

legislações que adotam a teoria subjetiva de SAVIGNY. Neste passo, há 

uma evolução da matéria, pois diversamente ao art. 520 do Código Civil 

de 1916 – que descrevia vários modos de perda da posse segundo a 

cessação do corpus ou do animus –, o artigo 1.223 do Código Civil de 

2002 enfatiza que “Perde-se a posse quando cessa, embora contra a 

vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 

1.196”. 

Em linha de simetria com a nova definição da aquisição da posse 

como a exteriorização de qualquer dos poderes inerentes à propriedade 

(art. 1.204, CC), a posse será dada como perdida quando a coisa se 

coloca em posição diversa da maneira e forma regulares, sob as quais o 

proprietário habitualmente se serve dela. O possuidor que não mais 

revela interesse em se servir da coisa, perde a posse, pois deixa de 

manter a visibilidade e a exterioridade da propriedade. Enfim, é a 

ausência da diligência ordinária do possuidor perante o bem que fulmina 

a posse.29 

 

3.2. Aquisição e Perda da Posse Imobiliária na Contemporaneidade 

Atualmente e no futuro próximo, as grandes questões ligadas à posse 

serão aferidas em hipóteses complexas, que passam ao largo das 

elucubrações doutrinárias oriundas do direito comparado. Uma nação de 

dimensão continental, demograficamente pobre e inculta e dotada de 

instituições extremamente burocratizadas e ineficientes. Este é o desafio 

para o estudioso do direito civil clássico, acostumado a filtrar a vida real 

pela lente dicotômica da legalidade e ilegalidade.  

                                                           
29. BESSONE, DARCY, cf. Da posse, p. 132.  

 



Como enfatizamos alhures, o Brasil do alvorecer do século XXI 

expõe uma grande diversidade de situações possessórias. Partindo 

daquelas que oferecem maior segurança jurídica (a posse externada pelo 

proprietário ou pelo titular de direitos reais), passando pela posse 

amparada por situações obrigacionais (v.g. arrendatário) ou mesmo por 

situações possessórias consubstanciadas por qualificativos legais que lhe 

emprestem estabilidade (v.g. requisitos para usucapião ou concessão de 

uso especial para moradia), transitando pela posse adquirida em terrenos 

irregularmente parcelados (o quê dificultará sobremaneira a sua 

legitimação), alcançando, por fim, a completa insegurança da posse 

desprovida de qualquer relação jurídica, seja ela obtida mediante 

apossamento individual ou coletivo, eventualmente em áreas de risco ou 

ambientalmente sensíveis, insuscetíveis de regularização. Esta é a nossa 

babel! Seja na posse do lote clandestino, do cortiço, do puxadinho na 

favela ou do minifúndio rural (isto sem contar a ausência de qualquer 

lugar de referência para moradores de rua) : nada há de 

institucionalizado ou formalizado ! 

Este cipoal de situações possessórias requer primeiramente uma 

firme intervenção do ordenamento jurídico. Nos últimos 50 anos 

podemos destacar cinco iniciativas que valorizam a função social da 

posse rural e urbana, tutelando a sua aquisição, legitimando a sua 

conservação e admitindo a sua perda em situações justificáveis: a) O 

Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64); b) Lei de Parcelamento do Solo 

Urbano (Lei n. 6.766/79); c) Estatuto da Cidade (Lei n. 10. 257/2001); d) 

Lei 11.977/09 (Minha casa, Minha vida), que foi alterada pela Lei n. 

12.424/11, (ambas tratando da regularização fundiária); e) Lei n. 

12.651/2012 (Código Florestal) com as alterações promovidas pela Lei 

n. 12.727/12. 

É inegável o progresso conferido ao tratamento das questões agrárias 

e fundiárias, com base nas aludidas normas. Todavia, a lei é incapaz de 



blindar toda a conflitualidade latente – agravada por um problema 

cultural próprio de nossa nação, que valoriza a excessiva formalização 

procedimental em detrimento da tutela de direitos -, sendo premente a 

necessidade de ponderação pelos magistrados da colisão entre os 

princípios constitucionais do direito de propriedade e da função social da 

propriedade e da posse (art. 5º, XXII e XXIII). O critério da 

proporcionalidade, no dimensionamento do peso das garantias 

envolvidas, será determinante para a pacificação social e a regularização 

fundiária.  

Nesta senda, discutiremos duas questões, hábeis a demonstrar que o 

estudo da aquisição e perda da posse imobiliária demanda uma abertura 

da manualística tradicional para o multifacetada tábua axiológica 

constitucional. 

 

3.2.1 A Aquisição da Posse Coletiva 

Questão nodal para  justificar o próprio significado da expressão  

Direito Civil-Constitucional concerne à eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, ou seja, a influência dos direitos fundamentais na órbita 

das relações entre particulares, e até que ponto ela afeta a autonomia 

privada, princípio fundamental das relações civis. Sem entrar na 

discussão se o ingresso dos direitos fundamentais ocorre de forma 

imediata – a maneira da eficácia vertical – ou pela mediação das 

cláusulas gerais que se encontram no Código Civil, tem-se que a função 

social se impõe como próprio freio que delimitará a extensão da 

autonomia privada do proprietário em hipóteses que as suas pretensões 

reivindicatória e possessória perdem a legitimidade constitucional pelo 

fato concorrente do não-exercício dos poderes dominiais pelo seu titular, 

concomitante ao surgimento da função social da posse em outras 

pessoas.  



Uma evidente aplicação imediata da Constituição nas relações 

privadas, em sede de direitos fundamentais sociais, ocorreu no famoso 

caso da favela Pulmann. Neste importante julgado, neutralizou-se uma 

ação reivindicatória proposta por particulares que buscavam desalijar de 

uma área de sua titularidade trinta famílias carentes, que ocupavam o 

local há vários anos e ali formaram uma favela. O Superior Tribunal de 

Justiça 30  confirmou a decisão do TJSP que julgou improcedente a 

demanda e transferiu a propriedade aos moradores, com fundamento no 

exercício da função social de posse sobre o bem abandonado, 

considerando ainda que o titular não havia adimplido a função social da 

propriedade. O acórdão assume a imediata eficácia vinculativa do direito 

social de moradia em prol de pessoas necessitadas, ferindo a temática do 

mínimo existencial em sua concretude, em face das necessidades 

materiais daquela coletividade de pessoas. A adequada ponderação de 

bens atuou na dimensão prestacional na medida em que o Poder 

Judiciário determinou a transferência da titularidade do imóvel, 

ressalvando o direito à indenização em prol do proprietário, contra 

“quem de direto” (provavelmente o Município). 

“No caso dos autos, o direito de propriedade foi exercitado, pelos 

autores e seus antecessores, de forma anti-social. O loteamento ficou 

praticamente abandonado por mais de 20 (vinte) anos; não foram 

implantados equipamentos urbanos, em 1978 a favela já estava 

consolidada. Em cidade de franca expansão populacional, com 

problemas gravíssimos de habitação, não se pode prestigiar tal 

comportamento de proprietários. O jus reivindicandi fica neutralizado 

pelo princípio constitucional da função social da propriedade. 

Permanece a eventual pretensão indenizatória em favor dos 

proprietários, contra quem de direito” (TJ/SP, ApCív. 212.726-1/8, rel. 

Des. José Osório, 16.12.94). 

                                                           
30. REsp nº 75.659 –SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior.  

 



A toda evidência, cuida-se de uma hipótese de aplicação direta do 

direito social de moradia sobre as relações entre particulares, nos 

mesmos limites e condições válidas para a eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais. O Judiciário se valeu diretamente da Constituição 

para atribuir um peso superior ao direito de moradia de famílias carentes 

do que a propriedade individual que carecia de função social. No escólio 

de DANIEL SARMENTO, “a incidência deve realizar-se mediante uma 

ponderação, em que se considere, do outro lado da balança, o peso 

constitucional da autonomia privada do particular cujo comportamento 

se pensa em restringir”.31 

A referida decisão se deu antes da vigência do atual Código Civil, 

que tratou dessa tensão entre posse e propriedade pela via da ponderação 

legislativa do art. 1.228, § 4º: 

“O proprietário também poderá 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.” 

A norma constitutiva da chamada desapropriação judicial indireta 

poderá ser aplicada nas hipóteses de prolongado abandono do imóvel 

pelo titular, com o consequente ingresso de uma significativa 

comunidade de pessoas. Estas praticam uma posse qualificada pela 

função social por um período mínimo de 05 (cinco) anos. Trilhando 

essas pegadas, aprovou-se o Enunciado nº 236, na Jornada de Direito 

Civil: “considera-se possuidor, para todos os efeitos legais, também a 

coletividade desprovida de personalidade jurídica”. Quer dizer, não 
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importa quantos figurem no litisconsórcio passivo necessário da 

demanda, a coletividade será considerada como possuidor. 

Tudo isto evidencia que o Judiciário tem vivificado direitos sociais 

na seara dos particulares mesmo em face da omissão dos poderes estatais 

incumbidos primariamente de materializar os aludidos direitos. De fato, 

FLAVIO TARTUCE E JOSÉ FERNANDO SIMÃO acuradamente 

percebem “a principal diferença entre o julgado da favela Pullman e a 

desapropriação judicial privada. Isso porque, no caso analisado, não foi 

arbitrada qualquer indenização aos proprietários. Talvez, se a hipótese 

fática ocorresse atualmente, seria o caso de o juiz da causa fixar essa 

indenização, aplicando a desapropriação privada…com a indenização a 

ser paga pela administração pública, em conformidade com as políticas 

de reforma urbana”.32 

Como se observa, o acesso à moradia pode ser contraposto ao direito 

de propriedade, pelo fato de ela não cumprir a sua função social. A posse 

não precisa estar atrelada à propriedade para sobreviver, e muitas vezes a 

titularidade já se divorciou do espaço físico para o qual aponta o título. 

Trata-se de uma questão elementar de respeito a direitos fundamentais e 

interpretação do direito civil com vértice axiológico constitucional. 

De lege ferenda, ao contrário da exceção de usucapião (Súmula nº 

237 do STF), que deve ser alegada em defesa pelo possuidor na fase de 

contestação – sob pena de preclusão –, ou da desapropriação judicial 

indireta – que requer provocação dos réus em ação petitória ou 

possessória –, o abandono seria verificável a todo tempo, ex officio, pelo 

magistrado, por tratar-se a função social de matéria de ordem pública. 

Na ótica do abuso do direito, a supressio é a penalidade sofrida por 

aquele que sonega o exercício normal ao direito subjetivo, permitindo o 

surgimento de expectativas sociais traduzidas na confiança de quem 

                                                           
32. SIMÃO, JOSÉ FERNANDO; TARTUCE, FLAVIO. Direito das coisas, p. 145. 

 



ocupa bens acreditando na permanência do estado de abandono. 33  A 

longa omissão do proprietário gera uma legítima expectativa na 

coletividade de possuidores que o abandono se consumou. Esta 

expectativa é materializada não apenas pelo exercício de uma posse justa 

e inconteste em toda a sua trajetória, como também pela realização de 

obras e melhoramentos que evidenciam o exercício da função social a 

qual o bem de raiz é vocacionado. Haveria clara contradição se aquele 

que abandonou a posse, tardiamente pudesse reconquistar esta 

possibilidade pela via de pretensões possessórias sob o fundamento de 

que a indenização não lhe fora paga.  

Quando o abandono da propriedade imobiliária for constatado no 

bojo de uma ação petitória ou possessória, o proprietário perderá a 

pretensão à recuperação do bem, mesmo sem estar privado do direito 

subjetivo de propriedade – pois ainda não houve a usucapião ou a 

indenização. Não só a aplicação dos direitos fundamentais, mas a 

exigibilidade dos deveres fundamentais é imediata, dispensando a 

intervenção legislativa. 34  Em nome da função social da posse, a 

propriedade é retirada de sua redoma, em face da superioridade dos 

direitos sociais primários daqueles que pacificamente ocuparam o bem 

abandonado, posto destituído de finalidade. Caberá ao Estado promover 

a desapropriação do bem em questão, amparado no interesse social da 

moradia. 

                                                           
33. STJ- REsp 1003305/DF Rel. Min. Nancy Andrighi- 3.TURMA DJe 24/11/2010. A caracterização da 

posse nem sempre se dá pelo contato físico com a coisa, muitas vezes prescindindo de exteriorização 

material, bastando a existência de um poder de fato sobre o bem. Nesse contexto, há de se distinguir o 

abandono da ausência, seja ela eventual ou habitual. No abandono, o possuidor abdica de sua situação 

jurídica, desligando-se da coisa com a intenção de se privar definitivamente de sua disponibilidade 

física e de não mais exercer sobre ela atos possessórios. Na mera ausência, o possuidor perde apenas 

transitoriamente o contato físico com a coisa, mas mantém a relação de fato com o bem e a vontade de 

exercer a posse. 

 
34. COMPARATO, FÁBIO KONDER, “Direitos e deveres em matéria de propriedade”, p. 141.  

 



Em arremate, convém lembrar que o abandono da coisa pode ser 

atualmente disciplinado de duas formas: a) pela arrecadação do 

patrimônio vago pela pessoa jurídica de Direito Público, quando 

desocupado, na forma do art. 1.276; b) pela sanção ao proprietário com a 

privação da pretensão à recuperação do bem, quando o imóvel 

encontrar-se na posse de terceiros. Aqui, a intervenção do Poder Público 

será posterior, com a desapropriação da coisa em virtude do interesse 

social. 

Naturalmente, o quê se destaca na desapropriação indireta judicial é a 

privação da própria titularidade do imóvel e não apenas a perda da 

posse. Todavia, a par da supressão do direito de propriedade – que só 

ocorrerá quando indenização for efetivada35 -, o ordenamento sancionará 

o proprietário com a supressão de sua posse, inviabilizando a utilização 

de mecanismos processuais de recuperação de ingerência 

socioeconômica sobre o bem: “A situação descrita no § 4º do art. 1.228 

do Código Civil enseja a improcedência do pedido reivindicatório” 

(Enunciado nº 306, CJF).  

Evidente que a questão do pagamento da indenização não é 

prejudicial ao julgamento da improcedência da demanda. Raciocínio 

contrário, viabilizando o julgamento meritório da procedência da 

reivindicatória, com o consequente desapossamento da coletividade de 

moradores, revelar-se-ia um efeito contrário à função social e de 

resultados duvidosos e praticamente irreversíveis. Assim, é de se afirmar 

que o juiz deverá obstar a pretensão reivindicatória como condenação 

pela omissão do proprietário em atender à missão constitucional do 

imóvel. Note-se bem: enquanto não houver pagamento ao titular, o 
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fundamento no interesse social (art. 1.228, § 5º), é condicionado ao pagamento da respectiva indenização, 

cujo prazo será fixado pelo juiz”. 

 



magistrado não decretará a perda do direito subjetivo de propriedade – 

que ainda subsistiria em sua característica de perpetuidade –, mas 

excluirá a pretensão decorrente da lesão ao direito subjetivo, 

congelando a propriedade, suprimindo-a de sua redoma inexpugnável.  

Esta solução se mostra pertinente por evidenciar que o sistema 

jurídico confere ao ato material do abandono a sanção da perda da posse 

conforme ao comportamento do proprietário se contraponham outros 

interesses concretamente merecedores de tutela, sobremaneira um ato 

meritório de função social da posse por parte daqueles que ocuparam o 

bem abandonado. Isto é, aferido isoladamente, o fato jurídico do 

abandono não é um dado definitivo para desmerecer o direito à posse. 

Mesmo uma conduta tardia do proprietário que sinalize o intuito de 

retomar a posse poderá ser legitimado pelo ordenamento. Todavia, se ao 

agir do proprietário se contrapõe outro comportamento– o da 

coletividade de possuidores -, o § 4º  efetua uma ponderação de bens 

para considerar que a função social por estes implementada será digna 

de proteção em detrimento da situação jurídica proprietária.  

Em outras palavras, em atenção à função social da posse, aquilo que 

se iniciou como um apossamento por parte de um número considerável 

de pessoas, culmina por gerar uma aquisição coletiva da posse. O 

proprietário não poderá reaver o bem, mesmo que persista na condição 

seu titular, em razão de não ter recebido o pagamento fixado 

judicialmente. Impende ressaltar que a eficácia da norma do parágrafo 4º 

independe do atendimento ao disposto no parágrafo 5º. Trata-se de 

proposição derivada da tendência de autonomização da posse frente à 

propriedade, que reflete a constitucionalização do direito civil e a 

interpretação do Código Civil conforme a tábua axiológica da Lei Maior.  

Qualquer linha hermenêutica diversa - que perpetue a relação de 

acessoriedade da posse para a  propriedade -, representará um retorno ao 

modelo que Ihering magistralmente concebeu, mas que não se ajusta a 



uma teoria de direitos fundamentais que defere à situação jurídica da 

posse fundamentos jurídicos diversos ao da propriedade. Há uma 

tendência no Direito contemporâneo em não admitir o êxito de 

pretensões decorrentes de faculdades continuamente negligenciadas por 

seus titulares. Se, especificamente, nas questões possessórias, tutela-se 

de forma imediata o acesso ao direito de moradia, nesta ou em qualquer 

situação sairá fortalecido o princípio da segurança jurídica e da 

estabilização das relações sociais. 

 

3.2.2 A Aquisição Titulada da Posse de Bens Públicos 

A regularização fundiária é o processo que inclui medidas jurídicas 

urbanísticas, ambientais e sociais, com a finalidade de integrar 

assentamentos irregulares no contexto legal das cidades. Em última 

instância, o quê se pretende não é apenas converter possuidores em 

proprietários pela via da concessão da titularidade formal pela via civil 

(do registro) e administrativa (mediante regularização do bem em si), 

mas ir além, integrando estas novas propriedades à cidade real e já 

consolidada, por meio de projetos e licenciamentos ambientais e 

urbanísticos (infraestrutura e circulação) que adequem a garantia da 

moradia a uma vida minimamente digna, conciliando a proteção do 

direito fundamental individual do ser  humano – agora portador de 

cidadania -, com a garantia do direito difuso à qualidade de vida, que se 

estende a todos os membros da coletividade formal já instalada no 

entorno. Servindo-se de um termo que está em voga, não basta a 

regularização fundiária registral, porém a regularização fundiária 

sustentável. 

No processo de ordenação do espaço urbano, explica RICARDO 

PEREIRA LIRA
36, especial atenção é de ser dirigida a uma política de 

                                                           
36 LIRA, RICARDO CÉSAR PEREIRA. Direito Urbanístico, Estatuto da Cidade e Regularização Fundiária, 

p.  87.  



regularização fundiária destinada à titulação das áreas de assentamento 

das favelas, mocambos, palafitas e loteamentos irregulares, intensamente 

articulada com uma política de urbanização e assentamento dessas áreas. 

Com efeito, a propriedade no Brasil é tutelada de forma débil. 

Grande parte da população está à margem do sistema de reconhecimento 

legal de titularidades. Em favelas e regiões carentes vislumbramos 

construções que não dotam os seus possuidores de escrituras e registros, 

mas apenas de posse não documentada, portanto estéril no mercado. 

Certamente esta moradia já cumpre alguma função social, pois retira a 

pessoa do relento, evitando a sua coisificação. ANA PAULA DE 

BARCELLOS é veemente: “ninguém terá dúvida de que uma pessoa que 

mora sob uma marquise ou uma ponte é um desamparado que necessita 

de abrigo. Ninguém questionará que esta é uma situação indigna e, a 

fortiori, que a dignidade desse indivíduo está sendo violada”.37 

Contudo, a proteção jurídica em prol de tal bem fundamental 

alicerçada exclusivamente na posse ainda é precária, afinal, a 

propriedade formal é mais significativa do que a simples posse. Com 

efeito, quando o sistema jurídico defere as pessoas a via 

institucionalizada da conversão de sua força de trabalho em propriedade 

e capital, apenas um grupo minoritário ainda optará pela posse. 

HERNANDO DE SOTO explica que a posse é um capital morto, pois não é 

reconhecida pelo sistema legal, “afinal um bom sistema legal de 

propriedade, como um canivete suíço, possui mais mecanismo do que 

apenas a lâmina da posse... a maioria das pessoas não pode participar de 

um mercado ampliado porque não tem acesso a um sistema legal de 

direitos de propriedade que represente os seus ativos de modo a torná-

los amplamente transferíveis e fungíveis, que permita que sejam usados 
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como garantia em hipotecas e que torne os seus donos responsáveis”.38 

Se há uma justa prioridade em transformar possuidores em novos 

proprietários, nem sempre este desiderato será alcançado. Em certos 

casos a opção legal será a de qualificar a aquisição da posse mediante a 

sua titulação, seja pelo fato do acesso à titularidade ser vedado (v.g. pela 

ocupação se estabelecer sobre bens públicos), ou então em razão do 

acesso à propriedade demandar certo tempo - como fase derradeira de 

um processo -, o que requer uma etapa intermediária de conversão da 

primária aquisição informal da posse em uma segunda aquisição 

possessória, agora titulada e legitimada pelo poder público. 

Dentre os objetivos previstos no art. 48 da Lei n. 11.977/09, 

encontra-se a: “I – ampliação do acesso à terra urbanizada pela 

população de baixa renda, com prioridade para sua permanência na 

área ocupada, assegurados o nível adequado de habitabilidade e a 

melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e 

ambiental”. O legislador persegue políticas públicas de qualificação da 

aquisição da posse: partindo da informalidade das submoradias dos 

posseiros de imóveis privados, ou de meros detentores de bens públicos 

– em ambos os casos obviamente desprotegidos diante de demandas 

possessórias ou petitórias–, para o acesso a uma posse titulada, com 

permanência, habitabilidade e sustentabilidade urbanística, social e 

ambiental. 

Neste passo, cabe invocar o modelo jurídico da legitimação da posse, 

como concretização da promessa constitucional de efetivação do direito 

fundamental de moradia. A Lei n. 11.977/09 (com a redação 
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homem, fisicamente um animal mais fraco, usou sua mente para criar um ambiente legal – a 

propriedade – para proteger o seu território”. O Mistério do Capital, p. 245. Propriedade e Liberdade, 

p. 149.  

 



posteriormente conferida pela Lei n. 12.424/11) estabelece uma 

regularização fundiária promovida pelo Estado e tem como centro de sua 

atenção o tratamento prioritário às ocupações irregulares de terrenos 

públicos por populações de baixa renda. A regularização fundiária de 

interesse social favorece o combate à pobreza e à marginalização e 

alavanca a cidadania. Ao identificar estas ocupações a margem do 

direito, o poder público poderá lavrar auto de demarcação urbanística, 

com base no levantamento da situação da área a ser regularizada e na 

caracterização da ocupação (art. 56, Lei n. 11.977/09).  A demarcação do 

imóvel não constitui a propriedade como pública, trata-se apenas de ato 

declaratório de atribuição patrimonial do bem à União, na forma do art. 

20 da Constituição. Com a demarcação, o consequente registro de terras 

e o seu cadastramento, o imóvel será parcelado, servindo assim às 

diferentes formas de regularização fundiária de interesse social.  

Para tanto, a Lei n. 11.977/09 define em seu artigo 59 que 

legitimação de posse devidamente registrada constitui direito em favor 

do detentor da posse direta para fins de moradia. Após 5 (cinco) anos de 

seu registro, o titular da legitimação de posse poderá requerer ao oficial 

de registro de imóveis a conversão desse título em registro de 

propriedade, tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos termos do 

art. 183 da Constituição Federal (art. 60). Os artigos 46 a 68 da novel 

legislação disciplinam todas as fases necessárias ao alcance de uma 

espécie de “usucapião administrativa”, indicando que nesta peculiar 

modalidade de aquisição originária da propriedade o sistema judiciário 

ficará alheio à concessão da titulação em favor da população de baixa 

renda.39 No percurso da conversão da posse à propriedade, destacam-se 

                                                           
39 Como bem pondera Marco Aurélio Bezerra de Melo, “o fenômeno da desjudicialização das relações 
jurídicas pode ser compreendido como uma prática jurídica em que se busca um mecanismo exógeno ao 

Poder Judiciário, a fim de se ver alcançado um resultado efetivo do direito sem a intervenção direta da 

atividade jurisdicional. Assim, sempre que houver a possibilidade de se ter um resultado justo para alguma 
pretensão e esta puder ficar a cargo das partes e de outros agentes do Estado, é legítima a busca desse 

procedimento que além de ser mais efetivo, é também o que acarreta menores ônus para o Estado e para as 

partes”. In Legitimação de Posse, cit., p. 142.  



os instrumentos da demarcação e da legitimação de posse, como forma 

de regularização dos parcelamentos do solo irregulares ou clandestinos.  

Avulta perceber que a legitimação da posse pode ser o estágio 

definitivo de regularização fundiária, nos casos em que o possuidor não 

ostente os requisitos para alcançar a usucapião. A par de não se tornar 

proprietário, obtém êxito em na aquisição de posse, pois no estágio 

anterior era apenas um ocupante de imóvel público. Idêntica 

possibilidade de aquisição de posse titulada pode prestigiar aquele que 

exercita poder de ingerência em área de preservação permanente urbana, 

pois de acordo com o § 1o do art. 54 da Lei n. 11.977/09, “O Município 

poderá, por decisão motivada, admitir a regularização fundiária de 

interesse social em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31 

de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, desde 

que estudo técnico comprove que esta intervenção implica a melhoria 

das condições ambientais em relação à situação de ocupação irregular 

anterior”.  

Ainda no que concerne à regularização fundiária de imóveis 

públicos, idêntico processo de aquisição titulada da posse é concretizada 

na concessão de direito real de uso (DL 271/67 e Lei n. 11.952/09) e 

concessão de uso especial para fins de moradia em imóvel urbano, de 

forma individual ou coletiva (Art. 183, § 1, CF, conforme requisitos da 

MP n. 2.200/01, ampliados pela Lei n. 11.481/07). Em comum, ambos 

são instrumentos jurídicos de política urbana, cujo desiderato é o 

desmembramento dominial em favor de particulares. Enquanto a 

concessão de moradia favorecerá o integrante de população de baixa 

renda que conceda moradia a bem público urbano por um período 

mínimo de 05 anos até 30/06/2001 nos mesmos moldes da usucapião 

especial individual do art. 183 da CF ou da modalidade coletiva do 

Estatuto da Cidade. Em contrapartida a concessão de direito real de uso 

é negócio jurídico em virtude do qual a administração defere a um 



particular o uso gratuito ou remunerado de um bem, como direito real 

resolúvel, no amplo espectro das políticas públicas de regularização 

fundiária de interesse social. 

Tanto nestas duas figuras contratuais, como na legitimação da posse 

de bens públicos, surge uma tensão entre a inusucapibilidade de bens 

públicos (de qualquer natureza) e a função social deferida ao bem pelo 

seu ocupante. Na impossibilidade de se prestigiar o detentor com o 

acesso à propriedade, porém, constatando-se a consolidação do fato 

jurídico da ocupação do bem público, incumbe ao Estado deferir 

segurança jurídica ao particular, mediante a estabilização de seu quadro 

jurídico. 

Todavia, os beneficiários destas duas espécies de concessão de uso 

recebem considerável proteção. Não são apenas credores de relações 

obrigacionais, mas titulares de direito real em coisa alheia ( ambos 

incluídos no rol taxativo do art. 1.225 do CC – incisos XI e XII -, pela 

lei n. 11.481/07), o que lhes propicia a cessão de faculdades dominiais 

relacionadas ao uso e gozo do bem. A superioridade da situação jurídica 

incorporada a estes direitos reais limitados em cotejo com instrumentos 

como locação e arrendamento, é vislumbrada na possibilidade de acesso 

à empréstimos e financiamentos cuja garantia – seja por hipoteca como 

por alienação fiduciária - recairá sobre aqueles atributos dominiais 

relacionados à fruição do bem de raiz. 

Certamente a regularização da posse não consiste em uma 

regularização fundiária completa. O título que defere a posse está a 

margem do registro imobiliário de titularidade plena com todas as 

garantias legais que dele decorrem (especialidade, publicidade, 

oponibilidade erga omnes). Porém, mesmo esta relativa insegurança 

jurídica já investe o concessionário de uso ou aquele que obteve a 

legitimação de posse em um status superior àquele que originariamente 

se encontrava, seja como mero detentor ou posseiro sem título. 



 

4. Conclusão 

A par do objetivo central deste trabalho (examinar a aquisição e 

perda da posse imobiliária), cremos que a sociedade brasileira tende a 

perceber a superioridade do direito à propriedade formal em cotejo com 

a relativa insegurança da posse.  Não se trata apenas de garantir direito 

fundamental de moradia ( o quê a posse já viabiliza), porém a aptidão 

em propiciar autonomia e bem-estar econômico a pessoas e famílias que 

obterão empréstimos bancários a juros baixos para realizar investimentos 

em terrenos rurais ou empreender e iniciar atividades produtivas 

urbanas, oferecendo como garantia o bem de sua titularidade. Aí reside a 

segurança jurídica concedida pela propriedade formalizada. Com 

precisão HERNANDO DE SOTO assume que “o que falta aos pobres 

são sistemas legalmente integrados de propriedade que possam 

converter seus trabalhos e poupanças em capital”. 40  Realmente, 

conceder titulação em prol de uma massa de excluídos significa liquidar 

o apartheid, converter apátridas em cidadãos e transformar capital morto 

(posse irregular) em capital vivo (ativos), capaz de receber investimentos 

de conservação e produtividade, atendendo não apenas às necessidades 

da entidade familiar e o seu pendor para o empreendedorismo, mas 

também gerando desenvolvimento econômico e concretizando o 

fundamental objetivo constitucional de erradicação da pobreza e redução 

das desigualdades social (art. 3., III, CF). 

Infelizmente, para muitos Brasileiros a propriedade não virá. O que 

se deseja então é que o ordenamento jurídico legitime a aquisição da 

posse. O fenômeno da ocupação de bens não deve ser visto como um fim 

em sim mesmo, mas como etapa inicial de acesso à moradia individual 

ou familiar, dotada de permanência e tutela jurídica,  qualificando-se a 
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titulação formal por regras urbanísticas e ambientais, para que  a “nossa 

casa”, não seja um reduto reprodutor de exclusão, miséria e violência, 

mas se defina como locus privilegiado à realização da personalidade e 

dos projetos patrimoniais a que todos tem direito.  
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