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1. Noções introdutórias de Direitos Reais: 
 
Conceito: É o complexo de normas jurídicas reguladoras das relações de natureza jurídica referente às coisas 
suscetíveis de apropriação pelo homem.  
*A coisa só importa para o Direito se possuir valor Patrimonial. 
 
Direito Real ou Direito das Coisas? 
R: DIREITO DAS COISAS, no Código Civil, trata da POSSE + os DIREITOS REAIS.  
 
DIREITO DAS COISAS = POSSE + DIREITOS REAIS. 
 
Direitos Reais tratam especificamente das relações entre COISAS e PESSOAS, no entanto, nesta relação há a 
PROPRIEDADE envolvida, o que a difere da POSSE (que está elencado no CC no Título do Direito das 
Coisas e não está elencando no artigo que elenda os Direitos Reais). 
 

Direto Real Direito Pessal 
É possível se identificar o Sujeito Ativo. O Sujeito 

Passivo poderá ser todas as outras pessoas Se identifica o Sujeito Ativo e Sujeito Passivo 

Ação Real (Erga Omnes) Ação Pessoal 
Coisas Corpóreas e Incorpóreas Prestação 

Perpétuo Transitório 
“IN RE” – sobre a coisa “AD REM” – voltado para a coisa. 

OBJETO = COISA OBJETO = PRESTAÇÃO (comportamento do 
sujeito passivo) 

 

 
OBS: Obrigação Proper Rem - São efetivamente obrigações, em sentido estrito, que decorrem de um direito 
real sobre determinada coisa, aderindo a essa e, por isso, acompanhando-a nas modificações do seu titular.  
 Ex: obrigação de pagar o imposto IPTU se você for proprietário de algum imóvel. A obrigação está 
ligada à coisa, mas que gera um dever ao proprietário.  
 

ESQUEMA DIREITOS REAIS 
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Código Civil: CC, LIVRO III 

 
Direito das Coisas: CC, Art. 1225 

 
I. POSSE (Art. 1.196, CC): exteriorização da propriedade. Ainda que não esteja elencado como Direito Real, 
está alocado no Capítulo do Direito das Coisas pois envolve alguma forma da propriedade. A posse é tratada 
como situação de fato/direito. 
 
 
II. DIREITOS REAIS (Art. 1.225, CC): rol taxativo (numerus clausus)  
 

1) PLENO = Propriedade (CC, Art. 1228) (jus in re propria): é um Direito real sobre coisa própria, 
que confere o título de dono. É o mais amplo direito real. Normalmente a propriedade é plena ou ilimitada, 
conferindo poderes de posse, uso, gozo ou fruição, disposição e reivindicação. Se este direito sofrer alguma 
limitação surgem os chamados direitos reais sobre a coisa alheia.  

 
2) LIMITADOS = Direitos reais sobre coisa alheia (jus in re aliena): é o desmembramento do 

direito real sobre coisa própria. Em regra é temporário, uma vez que pelo princípio da elasticidade a coisa tende 
a voltar à situação original: propriedade plena. Subdivide-se em:  

 
A) GOZO OU FRUIÇÃO: é o desmembramento em relação ao uso da coisa e gozo da coisa. 

Espécies:  
Enfiteuse (prevista no Código Civil anterior e recepcionada pelo atual) 
Superfície 
Servidão 
Usufruto  
Uso e  
Habitação.  

 
B) GARANTIA: é o desmembramento em relação à disposição da coisa (limita o direito de 

dispor da coisa); se não cumprida a obrigação o credor irá dispor da coisa. Espécies:  
Penhor 
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Hipoteca  
Anticrese  
(OBS: Alienação Fiduciária) 

 
C) DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO: é o desmembramento em relação ao direito de 

aquisição; o titular transmite a propriedade de forma paulatina. Espécies:  
Direito do promitente comprador do imóvel (promessa irretratável de compra e 

venda).  
Concessão de uso especial para fins de moradia e  
(Concessão de direito real de uso) 

 
D) INTERESSE SOCIAL (LEI N° 11.481/07) 

 
2. Características dos Direitos Reais: 

	
a) ABSOLUTISMO: Oponibilidade “erga omnes”, ou seja, contra todos. Permite que o propietário 

retome a coisa de qualquer terceiro que a tenha injustamente dela se apossado. 

Ex: O proprietário poderá buscar a tutela do Poder Judiciário para resgaurdar o PLENO exercícios de sua 
propriedade, que foi invadida de forma injusta. Aquele que tem a posse também poderá exercer este direito.  
 

A forma de comprovar a oponibilidade erga omnes é com a PUBLICIDADE: 
 
Publicidade  > Registro – Bens imóveis. 
                       > Tradição – Bens moveis. 

 
b) SEQUELA: “Jus Persequendi” – Está ligado à caracterísitica do ABSOLUTISMO. É pela 

oponibilidade erga omnes que é possível perseguir a coisa. Trata-se do direito de perseguir (tomar, 
pegar, retomar...) a coisa onde ela esteja ou com quem esteja, se em POSSE INJUSTA do bem. 
 
Esbulho = Apropriação indevida. 
 

c) PREFERÊNCIA: “Jus Preferendi” – Art.961, CC. 
O Crédito de Direito Real prefere os Créditos Quirografários (relação obrigacional). Se eu tenho um 
rol de credores, o credor de Direito Real terá SEMPRE preferência sob o credor de relação de Direito 
Obrigacional.  
 
Ex: Credor Hipotecário (Direito Real) prefere Credor Quirografário (origem de uma relação 
obrigacional) 
 
EXCEÇÃO: Art.1476, CC – é possível hipotecar o imóvel várias vezes, desde que o valor do imóvel 
cubra o total das dívidas. Na hipoteca, havendo Hipoteca 1, depois Hipoteca 2 e depois Hipoteca 3. Se o 
Hipotecário 3 adquiri a Hipteca 1 ele passa a ter  várias hipotecas, havendo o resgate da hipoteca por 
terceiro ele passará a ter preferência. 
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d) ADERÊNCIA, ESPECIALIZAÇÃO ou INERÊNCIA – Art.1228, CC. O proprietário tem direito a 
usar, gozar, fruir, além de dispor e reaver da coisa. Logo há aderência da pessoa do PROPRIETÁRIO à 
COISA. 
 

e) TAXATIVIDADE ou TIPICIDADE: “Numerus clausus” – Art.1225, CC. Os direitos reais são 
taxativos, ou seja, estão restritos ao que está disposto no código, sem que haja a possibilidade de 
criação de novos. 
 

OBS: O direito obrigacional não tem taxatividade “numerus apertus” assim sendo poderão ser criados 
dependendo do caso concreto. 
 

f) PUBLICIDADE ou VISIBILIDADE   >> Bens Móveis  -  Art.1226, CC - Tradição 
                                                     >> Bens Imóveis -  Art.1227, CC - Transcrição 
 

g) PERPETUIDADE: Não é perdida pelo não uso (como regra, mas há exceção). 

>> Exceção: Relatividade do Princípio da Perpetuidade - Passível de ABANDONO e POSSE em virtude da 
função social do imóvel, usucapião (preenchido os requisitos). 
 
ESPÉCIES DE USUCAPIÃO: 
 

 
 

h) DESMEMBRAMENTO 

A propriedade PLENA permite que o proprietário conceda certos poderes inerentes à propriedade para um 
terceiro.  
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Desmembrar é repartir os poderes natos da propriedade (gozar, fruir, usar e dispor). Ex: usufruto, uso, 
habitação. Enquanto o contrato perdurar, os poderes da Propriedade permanecerão DESMEMBRADOS. 
Quando os poderes da Propriedades retornam ao Proprietário haverá a Consolidação.  
   

Princípio da Consolidação – Resgate dos poderes (direitos) conferidos à terceiros, de volta para o 
proprietário 

OBS: A propriedade se “desdobra” o que é “desmembrado” são os direitos de propriedade. 
 

 
OBRIGAÇÃO PROPTER REM ou 
OBRIGAÇÃO AMBULATÓRIA 

 

 
OBRIGAÇÃO DE ÔNUS 

REAIS 

 
OBRIGAÇÃO DE 
EFICÁCIA REAL 

Obrigação que surge pela aquisição de 
um direito real de propriedade. 
Não é uma relação apenas 
obrigacional. 
 
Relação original que nasce de um 
direito obrigacional e é atrelada a 
coisa em virtude da lei. Desta forma, 
os efeitos produzidos são de direitos 
reais.  
 
Independente de quem seja o 
proprietário, será obrigado a pagar 
mesmo sendo dívidas anteriores. 
Qualquer dívida atrelada ao bem será 
do real proprietário (quem consta no 
registro de imóveis). 
STJ: devedor é quem foi imitido na 
posse. 
  
Ex: IPTU  
      Cotas condominiais 
      Taxa de incêndio  
      Taxa de lixo 

Limita o uso e gozo da 
propriedade constituindo em 
um GRAVAME ou direito 
oponíveis erga onmes.  
 
Deve ser averbado no Registro 
de Imóveis para ter efeito erga 
omnes, desta forma aderirá à 
coisa.  
 
Ex: Doação com encargo 
 
Ex: Direito Real de Garantia 

• Hipoteca  
• Penhor 
• Anticrese 

Embora os direitos reais só 
possam ser criados por lei, a 
legislação brasileira traz 
exemplos de relações 
contratuais, que por sua 
importância, podem ser 
registradas no cartório 
imobiliário ganhando eficácia 
que transcende o direito 
pessoal. A natureza da dívida 
está conexa com a relação 
contratual, o que a difere da 
obrigação propter rem.   
 
Ex: Art.1417, CC 
Art.1418, CC 
Art.576 §1° e §2°, CC 
Art.8° da Lei 8.245/91 

 
OBS: Todos estas três obrigações estão vinculadas à coisa, são consideradas por alguns doutrinadores como 
Obrigações Mistas.  

 
3. Posse: 
 
A Posse não é caracterizada apenas pela invasão, esse é o senso comum. A Posse é caracterizada quando o 
possuidor pode exercer algum ou alguns poderes inerentes à propriedade, e isto decorre em virtude da lei.  
 
Assim sendo, a Posse, sendo uma forma de aquisição da propriedade, apenas ocorre quando, em virtude do 
tempo decorrido, o real proprietário deixa de se configurar como dono, por não exercer seus direitos quanto 
aquela determinada propriedade. Assim o possuidor poderá usucapir a propriedade, tornando-se dono.  
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(CC, Art. 1.196) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos 
poderes inerentes à propriedade. 
 
POSSE: É a situação de fato (já que não deriva de um único fato legalmente previsto e sim de uma situação 
fática, de aparência) em que uma pessoa tem o EXERCÍCIO pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao 
domínio. É uma situação de fato que possui um proteção de direito, devendo ser comprovada. Assim o 
POSSUIDOR passar a ter poderes, como por exemplo, de garantir seu direito de uso. É classificada como 
situação de FATO, pois só ocorre no momento em que aparece REALMENTE a figura do possuidor. 
 
OBS: O POSSUIDOR PLENO (art. 1196) é o PROPRIETÁRIO. 
 
Nas situações fáticas, como é o caso da POSSE, haverá a necessidade de o Juiz reconhecer por meio de uma 
análise minuciosa da situação, verificando a existência dos requisitos legais.  
 
Ex1: Quando A cede seu bem para B, por meio de um USUFRUTO, o possuidor B poderá, além de USAR do 
bem imóvel, poderá exercer poderes para defender o seu USO.  
 
Ex2: Quando o ladrão rouba um veículo, apesar de haver uma “aparência” de ser dono, não haverá POSSE. O 
ladrão é apenas o detentor do bem naquele momento e de forma ilegal. Exceção ocorre quando o proprietário, 
sabendo que o ladrão tem o seu bem, não busca reavê-lo. Desta forma, o ladrão poderá excepcionalmente ter a 
posse do bem. 
 
(CC, Art. 1.228) 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. 
 
PROPRIEDADE: é um vinculo jurídico e, por causa dele, há uma sujeição de uma coisa à vontade de seu 
titular, enquanto a POSSE é uma SITUAÇÃO DE FATO, à qual a lei confere efeitos. 
O Proprietário tem a faculdade de USAR, GOZAR e DISPOR da coisa, e o direito de REAVÊ-LA* de quem 
quer que INJUSTAMENTE a possua ou DETENHA. Assim o Proprietário, além de ser Proprietário, também é 
POSSUIDOR.  
 
*Reaver a Coisa: Direito de Sequela. 
 
3.1. Natureza Jurídica Antiga da POSSE: 
CC/1196 – Os teóricos classificavam de 3 formas distintas.  
a) Posse é um direito (Ihring) – Não é adotado pelo código civil de 2002. 
b) É um fato e um direito (Savigny) – É um situação de fato que possui proteção jurídica, gerando direitos se 
violada. Ex: ações possessórias, proteção aos frutos.  
c) Posse é um fato (Trabucchi) 
 
3.2. Natureza Jurídica Atual da POSSE: 
CC/2002 
 
1) Por não está inserido no artigo 1225 do CC/02, não é considerado um Direito Real, em virtude da 
taxatividade. A posse NÃO pode ser considerada direito real, face a adoção do PRINCÍPIO DO NUMERUS 
CLAUSUS, não estando no rol dos direitos reais.  
 
2) Natureza Dupla: é uma Situação de FATO e de DIREITO. Considerada em si mesma, é um FATO, mas 
pelos EFEITOS* que gera, entra na esfera do direito. Assim, ainda que não seja considerado um DIREITO 
REAL (por não estar elencado no rol do Art. 1225), o legislador resolveu dar proteções jurídicas a este instituto 
por meio do Código Civil de 2002.  
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*EFEITOS da Posse (Proteções): Arts. 1210 e 1222, CC: 
 - Proteção Possessória 
 - Posse e frutos 
 - Posse e benfeitorias 

- Posse e a responsabilidade pela perda ou deterioração do bem 
 

3.3. Teorias sobre a posse: 
 
3.3.1. SUBJETIVA (SAVIGNY): 
Poder direto de se dispor fisicamente do bem com a intenção de tê-lo para si e de defendê-lo de terceiros. Posse 
consiste na conjugação dos seguintes elementos:  
 

Elemento Objetivo ou Material (corpus): poder físico material sobre a coisa, ou possibilidade de 
exercer este contato. É a utilização da coisa, é o imóvel propriamente dito. 
 

Elemento Subjetivo ou Intenção (animus domini): vontade de ter a coisa para si; de exercer sobre ela 
o direito de propriedade; intenção de ser dono. 
 
3.3.2. OBJETIVA (IHERING): 
Exerce posse aquele que se comporta objetivamente, como se fosse proprietário, imprimindo destinação 
econômica à coisa (usando, gozando, fruindo, etc.). Basta a disposição física ou possibilidade de exercer o 
contato sobre a coisa (dispensa-se a intenção de ser dono, basta o possuído AGIR COMO SE FOSSE DONO, 
ainda que não o seja). Posse é a exteriorização do domínio; o que importa é a destinação econômica do bem.  
Para a teoria objetiva, basta que seja possível observar a aparência de ser dono. O Brasil adota esta teoria. 
 
Elemento Objetivo ou Corpus: único elemento visível e suscetível de comprovação - CONDUTA DE 
DONO. O proprietário, ainda que afastado de seu bem, ainda continuará na qualidade de possuidor 
(INDIRETO) e poderá exercer seus poderes.  
 
 
3.4. Diferença em Ação Possessória e Petitória: 
 

 
AÇÃO POSSESSÓRIA: refere-se à posse (Protege a Posse) . O CPC, do artigo 554 a 558 elenca os tipos de 
Ação Possessória que o Possuidor (Direto ou Indireto) poderá usar para garantir sua posse. 
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CPC, Art. 554.  A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do 
pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. 
 
Ex: Entrei com uma ação de integração de posse, mas na verdade deveria ter entrado como imissão na posse. O 
Juiz não poderá negar a análise do pedido se o advogado errar o título da ação. Isso se dá em função da 
importância da POSSE, e é uma exceção no CPC. 
 
AÇÃO PETITÓRIA: refere-se à propriedade. É uma ação Reivindicatória. É utilizada pelo Proprietário, a 
fim de garantir a propriedade de seu bem. Basta o proprietário demonstrar o título de propriedade.  
 
3.5. Diferença entre POSSE e DETENÇÃO (Art. 1198, CC): 
 
CC, Art. 1.198. Considera-se DETENTOR aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, 
conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 
 
Em algumas situações, ainda que uma pessoa exerça alguns poderes de fato sobre a coisa, a lei não o considera 
como possuidor, mas sim, um simples detentor da coisa (trata-se de um estado de fato inferior à posse). Isso 
decorre da situação de dependência econômica ou de vínculo de subordinação em relação à outra pessoa. 
 
Ex: motorista particular em relação ao carro do dono, bibliotecário em relação aos livros da biblioteca, zelador 
de prédio. 
 
Observem que estas pessoas não são possuidoras (no sentido legal do termo) uma vez que apenas conservam a 
posse em nome de outra pessoa, tendo com esta uma relação de dependência econômica. O detentor tem 
apenas posse natural, não podendo invocar as ações possessórias muito menos a usucapião. A detenção, 
ainda que prolongada, não enseja direitos de possuidor. 
RESUMINDO: o possuidor exerce um poder de fato em razão de um interesse próprio. Já o detentor exerce 
no interesse alheio, não podendo invocar as ações possessórias. 
 
O Detentor é aquele que exerce Atos Possessórios não em NOME PRÓPRIO, mas sim EM NOME ALHEIO  

 
POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA DETENÇÃO EM POSSE 

 
Na detenção, o DETENTOR possui uma relação de subordinação com aquele que possui ou tem a 
propriedade do bem. EM REGRA, a Detenção não se converte em POSSE, a não ser, que mudando-se o 
status do detentor, ou seja, caso se desconfigure a subordinação, o Detentor passa a agir como dono. 
 
EXCEÇÃO - Enunciado 301, de Direito Civil, STJ: É possível a conversão de DETENÇÃO em POSSE 
desde que rompida a subordinação, na hipótese de exerício em nome próprio dos Atos Possessórios. 
 
 
3.6. Classificação da Posse: 
 
3.6.1) Quanto à extensão da garantia possessória: 
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a) POSSE DIRETA (OU IMEDIATA): exercida por quem detém materialmente a coisa; a pessoa mantém o 
contato direto com a coisa (poder físico imediato).  
Ex: posse exercida pelo proprietário, locatário, comodatário, etc. 
 
b) POSSE INDIRETA (OU MEDIATA): exercida por meio de outra pessoa que não mantém contato direto 
com a coisa, pois ela cedeu o uso da coisa para outrem. Justifica a Teoria Objetiva de Ihering, que dizia que, 
ainda que afastado da posse, o proprietário continua como a Posse Indireta do bem, podendo exercer os poderes 
da propriedade (Ex: Penhor, Locação, Usufruto e Comodato). Na posse INDIRETA há o desdobramento dos 
DIREITOS do Proprietário.  
 
CC, Art. 1.197. 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. 
 
Ex: na locação, o locatário tem posse direta e o locador posse indireta, temporária e derivada. Uma posse não 
anula a outra: ambas convivem no tempo e no espaço. Ambos podem ingressar com as ações possessórias 
contra uma eventual e injusta perturbação de terceiro. “A” é proprietário de um apartamento e o alugou para 
“B”. Durante a vigência do contrato, “A” invadiu o imóvel, trocou as chaves da porta e impediu o acesso de 
“B”. Nesse caso, “B”, na condição de inquilino e possuidor direto, pode defender sua posse contra o possuidor 
indireto, que é o proprietário-locador. 
 
3.6.2. Quanto aos vícios objetivos: 

 
a) JUSTA: exercida de forma mansa e pacífica, pública e contínua. Isenta de vícios originais (art. 1.200, 
CC): NÃO É VIOLENTA, CLANDESTINA OU PRECÁRIA. Possuidor legítimo é o proprietário ou alguém 
por ele autorizado ao exercício das faculdades do domínio. O Possuidor Justo não poderá ser tirado da 
propriedade antes do final do processo. Poderá ser USUCAPIDA. 
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CC, Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. 
 
b) INJUSTA: diz respeito à lesão do direito de propriedade; sua aquisição fundou-se em um dos vícios 
possessórios. A saber:  
 
 >> ROUBO à VIOLÊNCIA: obtida por meio de força física (vis absoluta) ou moral (vis compulsiva) 
contra o legítimo possuidor. 
Ex: trocar uma fechadura da porta, esbulho possessório. 
 
 >> FURTO à CLANDESTINA: obtida de forma que o antigo possuidor sequer se deu conta do ato 
aquisitivo; às escondidas, às ocultas, de forma traiçoeira, sub-reptícia ou sorrateira. 
 
Ex: Entrar na propriedade à noite, sem ninguém ver. 
 

>> APROPRIAÇÃO INDÉBITA à PRECARIEDADE (abuso de confiança): obtida com abuso de 
confiança; tem origem no descumprimento da obrigação de restituir, com a quebra da relação de confiança 
havida na origem do desdobramento da posse (ex.: locatário ou comodatário que não devolve o bem ao final do 
contrato). Ela ocorre quando o possuidor direto passa a exercer a posse não mais de acordo com os interesses do 
proprietário, mas sim de acordo com seus próprios interesses, com a mudança do animus. Ou seja, ela é justa 
em sua origem, mas se torna injusta quando da não devolução. 

 
“Diz-se viciada de precariedade a posse daqueles que, tendo recebido a coisa das mãos do proprietário por 
um título que os obriga a restituí-la em prazo certo ou incerto, como por empréstimo ou aluguel, recusam-se 
injustamente a fazer a entrega, passando a possuí-la em seu próprio nome” (LAFAYETTE) 
Ex: usufrutuário/comodatário que não quer devolver o bem. 
 
OBS1: Se eu conseguir provar o carácter INJUSTO da posse, é possível se obter uma liminar. Caso respeitado 
o requisito de POSSE NOVA. 
 
OBS2: EM regra a Posse Injusta não caberá usucapião. No entanto, poderá haver a inversão da posse caso haja 
a caracterização de que o proprietário deixou de ter a conduta de dono.  
 
OBS3: O possuidor que adquiriu a coisa por VIOLÊNCIA, CLANDESTINIDADE ou PRECARIEDADE não 
será classificado juridicamente como POSSUIDOR e sim como DETENTOR – Art. 1208/CC. Não poderá 
fazer uso dos interditos possessórios.  
 
“A violência estigmatiza a posse, impedindo que a sua aquisição gere efeitos no âmbito do direito ainda que 
exercida pelo proprietário, deve a vítima ser reintegrada, porque não pode o esbulhador fazer justiça com as 
próprias mãos. ” (Silvio Rodrigues Direito Civil V5 Pag.27) 
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3.6.3. Quanto à idade: 

 
 
a) NOVA: menos de um ano e um dia. (CABERÁ LIMINAR) 

-ANO e DIA >> Procedimento Especial - Art. 558, CPC 
 
Ex: Desta forma, na POSSE NOVA, antes de finalizado o processo, o processo o JUIZ poderá conceder a 
liminar mandando desocupar o imóvel pela parte esbulhadora/turbadora. 
 
b) VELHA: é a que conta com um ano e um dia ou mais. (NÃO CABERÁ LIMINAR, ainda que INJUSTA) 

+ ANO e DIA >> Procedimento Comum (Pessoa pode ficar até sentença final) 
 
Art. 558, CPC – Posse NOVA e Posse VELHA 
 
OBS: Esta classificação não está mais no Código Civil. A importância dela reside no Direito Processual Civil. 
Fala-se agora em “ação de força nova” ou “ação de força velha”. Para a caracterização de uma ou outra deve-
se levar em conta o tempo decorrido entre a ocorrência da turbação ou do esbulho e a reação do lesado (turbado 
ou esbulhado). Se ele reagiu dentro do prazo de ano e dia, poderá pleitear a concessão de liminar (ação de 
força nova) para desocupação imediata, nos termos do art. 924, CPC. Passado esse prazo, o lesado deve se valer 
do procedimento ordinário (sem direito à liminar). Por outro lado, neste caso, o possuidor, ainda que injusto, 
posse ser mantido na posse até a decisão final do Judiciário. 
 
Atenção! #Costuma-se afirmar: “passado o prazo de um ano e dia, a posse não é mais injusta”. Isso é errado! 
Passado esse prazo, a posse continua injusta, o que ocorre é que o proprietário-vítima não terá mais direito à 
liminar na ação possessória. 
 
 
3.6.4. Quanto ao elemento psicológico (subjetividade): 
 

 
 
a) BOA-FÉ (Art. 1.201, parágrafo único, CC): o possuidor ignora os vícios ou os obstáculos que lhe impedem 
a aquisição da coisa. Há a convicção de que a coisa lhe pertence e que está agindo de acordo com a lei. Trata-se 
da boa-fé subjetiva.  
 
CC, Art. 1.201 É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da 
coisa. Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, 
ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. 
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b) MÁ-FÉ (Art. 1.202, CC): o possuidor tem ciência da ilegitimidade de seu direito de posse em razão dos 
vícios impeditivos de sua aquisição: violência, clandestinidade ou precariedade.  
 
 
CC, Art. 1.202 A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias 
façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. 
 
OBSERVAÇÕES: 

• A importância da distinção entre a posse de boa-fé e má-fé reside na indenização das benfeitorias, no 
direito de retenção e indenização de deterioração da coisa. 

• A posse de boa-fé perdura até o momento em que o possuidor toma conhecimento do vício inicial à 
aquisição da posse. 

• Toda posse de má-fé é injusta, mas nem toda posse injusta é de má-fé. 
• Para a doutrina clássica o JUSTO TÍTULO* seria o ato formalizado e hábil à transferência da posse e 

da propriedade (Ex: formal de partilha registrado). Todavia, a doutrina moderna, à luz do princípio da 
função social mitiga este entendimento, sendo desnecessária a exigência de uma escritura formal.  

 
*Justo Título: É o que seria hábil para transmitir o domínio e a posse se não contivesse nenhum vício 
impeditivo dessa transação. 
 
Enunciado 303, da IV Jornada de Direito Civil do STJ: Considera-se justo título para presunção relativa da 
boa-fé do possuidor o justo motivo que lhe autoriza a aquisição derivada da posse, esteja ou não materializado 
em instrumento público ou particular. Compreensão na perspectiva da função social da posse. 
 
 
3.6. Esbulho e Turbação: 
 
ESBULHO: é ato pelo qual uma pessoa perde a posse de um bem que tem consigo (sendo proprietário ou 
possuidor) por ato de 3º que a toma FORÇADAMENTE, sem qualquer direito sobre a coisa que legitime o seu 
ato. É o ato pelo qual a pessoa é despojada, injustamente, daquilo que lhe pertence ou estava em sua posse, por 
violência, clandestinidade ou abuso de confiança.  
 
TURBAÇÃO: é ato injusto ou abusivo que embaraça o livre exercício da posse. 
 
3.7. Continuidade do Caráter da Posse (Art. 1203/CC): 
 
A Propriedade/Posse poderá ser transferida para outrem. Ex: Cessão de Imóvel, Compra e Venda. 
Aquisição DERIVADA da posse à transmite-se com as MESMAS CARACTERÍSTICAS da aquisição 
ORIGINÁRIA. 
 Ex: Posse Justa é transferida como Posse Justa; Posse Injusta é transferida como Posse Injusta. 
 
EXCEÇÃO: É possível a conversão da Posse Justa x Posse Injusta e vice-versa 
 
Quando há cessão do bem, havendo posse, haverá a transferência do tempo – chamada Acessão Temporal. 
 
Acessão temporal: A posse pode ser continuada somando-se o tempo do atual possuidor com o dos seus 
antecessores, facilitando a usucapião. Abrange a união (compra e venda, doação) e a sucessão (herdeiros 
continuam a posse em lugar do falecido). Art. 1.206, CC: A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do 
possuidor com os mesmos caracteres. Art. 1.207, CC: O sucessor universal continua de direito a posse do seu 
antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais. 
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3.8. Conversão da POSSE INJUSTA para POSSE JUSTA: 
 
> Hipóteses da POSSE INJUSTA à POSSE JUSTA (Art. 1208 parte final) 
 

Até ANO E DIA à Possuidor (ESBULHADOR) é INJUSTO – cabe liminar 
Mais que ANO E DIA à Possuidor é JUSTO – não cabe liminar. 

 
Pelo NÃO agir (conduta = desídia = inércia) do proprietário. Essa conduta do proprietário faz com que a Posse 
Injusta se converta em Posse Justa, caso o terma da POSSE seja maior que ANO E DIA. 
 
Essa mudança do caráter da posse (Injusta em Justa) à INTERVESIO POSSESSIONES (Interversão da 
posse) 
 
ENUNCIADO 237 (3ª Jornada de Direito Civil): É cabível a modificação do título da posse - interversio 
possessionis - na hipótese em que o até então possuidor direto demonstrar ato exterior e inequívoco de oposição 
ao antigo possuidor indireto, tendo por efeito a caracterização do animus domini. 
 
4. Interditos Possessórios: 
 
A faculdade de propor ações possessórias (interditos) tem a finalidade de defender e proteger a posse (do 
possuidor ou proprietário, que é possuidor indireto). A doutrina classifica as ações em: 
 
A) Típicas (stricto sensu): a causa de pedir é a própria posse e o requisito fundamental é a prova da posse 
(direta ou indireta). Exige-se a condição de possuidor, mesmo que não tenha título. O detentor não tem essa 
faculdade. 
 

 
 

• REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Arts. 1.210 e 1.212, CC) – Quando há esbulho. O possuidor perde a posse 
contra a sua vontade (violência, clandestinidade ou precariedade). Visa à recuperação da posse.  
 
Ex: estranho que invade a casa deixada pelo inquilino; comodatário que não devolve a coisa após o término do 
contrato. 
 
• INTERDITO PROIBITÓRIO (Arts. 1.210, 2ª  parte, CC) – Proteção preventiva da posse, ante a ameaça de 
turbação ou esbulho, desde que haja justo e fundado receio de que estas possam ocorrer. Se a ameaça se 
concretizar no curso do processo a ação se transformará em manutenção ou reintegração. 
 
• MANUTENÇÃO DA POSSE (Arts. 1.210, CC) – Quando há turbação, ou seja, ato que atrapalhe, 
incomode, moleste o livre exercício da posse, causando ou não danos (não há perda da posse).  
 



  www.estudodireito.com  
                                                                                              
 

	 166	Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

Ex: rompimento de cercas, abertura de “picadas”, penetração para extração de lenha, etc. A turbação pode ser 
direta (exercida imediatamente sobre o bem) ou indireta (praticada externamente, mas que repercute sobre a 
coisa, como colocação de areia, cascalho ou obstáculos de forma geral em frente à entrada do imóvel, 
impedindo o possuidor de nela ingressar). Também pode ser positiva (resulta da prática de atos materiais sobre 
a coisa) ou negativa (apenas dificulta ou embaraça o livre exercício da posse). 
 

 
 
 
5. Outras Classificações da POSSE: 
 
5.1. Posse “AD INTERDICTA” x “AD USUCAPIONEM”: 

 
 

Aquele que possibilita a aquisição da propriedade. Faço a prova do tempo de exercício da posse. Assim, 
receberei uma sentença DECLARATÓRIA do tempo de exercício da posse. Com esta sentença, você prova que 
o imóvel já está usucapido em decorrer do tempo. Essa sentença se torna como um JUSTO TÍTULO. Com este 
Justo Título, poderei registrar a posse. 
 
Em razão da sua natureza contratual, não é possível adquirir a propriedade. Havendo algum esbulho/turbação o 
possuidor poderá utilizar dos interditos possessórios para se proteger. 
 
Ex: Comodato, Locação (não geram usucapião) 
 
5.2. Posse “EXCLUSIVA” x “COMPOSSE”: 
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Composse (Compossessão ou Posse Comum): É a situação pela qual duas ou mais pessoas exercem, 
simultaneamente, poderes possessórios sobre a mesma coisa. 
- Pode ser decorrente de contrato ou herança 
- podem usar livremente a coisa, conforme seu destino, e sobre ela exercer seus direitos compatíveis com a 
indivisão. 
- Qualquer dos compossuidores pode valer-se das ações possessórias ou 
mesmo da legítima defesa da posse para impedir que o outro compossuidor exerça uma posse exclusiva sobre 
qualquer fração da comunhão. 
- Em relação a terceiros, como se fossem um único sujeito, qualquer deles poderá usar os remédios possessórios 
que se fizerem necessários, tal como acontece no condomínio. 
 
 
5.3. Espécies de COMPOSSE: 
 

 
- Espécies de COMPOSSE: 
 1) Composse pro indiviso: Os compossuidores/consortes têm uma parte ideal do bem, sem saber qual a 
parte que compete a cada um, ou seja, tem poderes sobre a integralidade do bem. 
 Ex: 3 pessoas possuem um apartamento; como não está determinada a parte de cada uma, elas têm a 
terça parte ideal de tudo. Todos possuem tudo, na sua quota-parte. 
 
 2) Composse pro diviso: embora não haja uma divisão de direito da coisa (ela permanece indivisa), já 
existe uma divisão de fato, isto é, cada compossuidor/consorte já possui uma parte certa e específica da coisa, 
de forma que todos eles sabem onde inicia e onde termina a sua parte da coisa. 
 Ex: Espólio que foi dividido pelo Formal de Partilha (vários herdeiros). Assim, cada herdeiro receberá 
sua parte.  

Ex: 3 pessoas possuem uma grande fazenda; os 3 fazem uma divisão de fato da área desta fazenda, 
sendo que cada um exerce a posse plena na sua parte delimitada. 
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6. Efeitos da Posse: 
 

A) Proteção possessória - faculdade de invocar os interditos (ações possessórias); 
B) Faculdade da legítima defesa da posse e do desforço imediato (ou autotutela, autodefesa, ou defesa 

direta); 
C) Percepção dos frutos; 
D) Indenização de benfeitorias; e 
E) Usucapião. 

 
6.1. Possibilidade da invocação dos INTERDITOS (Proteção Possessória): 
A simples propriedade não configura posse, mas retrata um direito que lhe é inerente. As ações 
possessórias, como o próprio nome indica, tem como característica a discussão exclusivamente 
sobre a posse, sem análise da propriedade 
 

 
AUTODEFESA: É exceção. O Possuidor ou Proprietário (na Posse Direta) poderá utilizar da AUTODEFESA 
para garantir sua posse. 
 

CC, 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. 
 

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, 
contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à 
manutenção, ou restituição da posse. 

O Direito, de uma forma geral, impede que se faça “justiça com as próprias mãos”. No entanto, admite-se 
exercer, segundo o princípio da proporcionalidade a autodefesa em duas hipóteses:  

a) Legítima defesa: possuidor molestado pode reagir incontinenti contra o agressor, empregando meios 
estritamente necessários para manter-se na posse.  

b) Desforço imediato: possuidor pode recuperar a posse perdida, empregando meios moderados, agindo 
pessoalmente ou sendo ajudado por amigos ou serviçais.  

OBS: os atos de defesa ou de desforço são exceções e devem ser usados somente em situações especiais. Não 
podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Os meios empregados devem ser 
proporcionais à agressão. Eventual excesso acarreta indenização pelos danos causados.  
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INTERDITOS: São instrumentos jurídicos, é gênero da qual faz parte a Ação de Reintegração de Posse, Ação 
de Manutenção de Posse e Interdito Proibitório. 
 
 

 
1) Interdito Proibitório: É a ação que visa uma proteção preventiva da posse, ante a AMEAÇA de eventual 
turbação ou de esbulho. É uma ação preventiva usada pelo possuidor diante de uma séria ameaça a sua 
posse.  
- Para se propor esta ação o autor deve ter um receio fundado e justo de que a violência poderá ocorrer. 
- Geralmente requer-se ao Juiz uma pena pecuniária (ou seja, uma multa) em caso de eventual transgressão da 
ordem judicial. 
Ex: Imaginem que um grupo de pessoas acampe ao longo de sua fazenda, armando barracas. É possível que o 
grupo queira invadir a sua fazenda. Ingressa-se com esta ação para se impedir futuro e eventual incômodo 
(alguém do grupo mate um animal de sua propriedade ou invada a propriedade ou que ocorra algum tipo de 
violência). 
 
 
2) Ação de Manutenção da Posse: Esta ação é usada quando houver turbação por parte de terceiros, ou seja, a 
prática de algum ato que atrapalhe, embarace, incomode, moleste o livre exercício da posse. Causando ou não 
um dano. É cabível quando houver a turbação, ou seja, quando já houve violência em parte da sua posse. Não 
caberá mais Interdito Proibitório, pois a turbação já foi concretizada.  
 
- Na ação pode-se pleitear indenização por eventuais danos e, para o caso de reincidência, cominação de pena 
(multa judicial). 
- Deve-se provar a existência da posse e a turbação propriamente dita, requerendo-se ao Juiz o mandado de 
manutenção. 
Ex: Rompimento de cercas; abertura de "picadas"; penetrar no terreno para extrair lenha; fulano põe seu gado 
para pastar nas terras do vizinho. 
 
 
3) Ação de Reintegração da Posse: Esta ação é usada quando houver esbulho, que é o ato pelo qual o 
possuidor perdeu a posse injustamente, por violência, clandestinidade. Usada quando possuidor efetivamente 
perdeu a posse da coisa pela violência de terceiros. 
 
Ex: Estranho que invade a casa deixada pelo inquilino; pessoa sai de viagem e quando retorna invadiram sua 
chácara. 
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6.1.1. Caráter Dúplice  das Ações Possessórias) 
É licito ao réu na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a 
indenização pelos prejuízos pelo autor 
 
A improcedência do pedido do autor nos Interditos Possessórios, caracterizará o caráter da Posse de boa-fé do 
“suposto” réu. Por este motivo,  dizemos que as Ações Possessórias tem o caráter dúplice. 
 
6.2. Ações PETITÓRIAS: 
As ações petitórias possuem como principal fundamento a origem do direito à posse, ou seja, 
discutem os direitos inerentes à propriedade. Estas ações consideram a legitimidade do Autor 
ao domínio e suas consequências, dentre as quais, a posse 
 

 
 
1) Ação Ordinária Impeditiva a Continuidade de Obra Nova: 
O código de 1916 previa a ação de NUNCIAÇÃO de obra nova, que foi revogada fazendo surgir essa nova 
espécie. Sua função é impedir a construção de OBRA NOVA (alterações significativas) em imóveis vizinhos 
que estejam impedindo, atrapalhando, causando transtornos ou prejuízos ao proprietário ou possuidor.  Esta 
ação só poderá ser usada no CURSO da obra, caso haja uma demora processual 
Ex: Pessoa que desvia curso de rio, ou o represa; vizinho que abre janela a menos de metro e meio, etc. 
O fato de um vizinho não estar seguindo as regras de construção, poderá dar direito ao outro a ingressar com 
este tipo de ação (tanto o possuidor direto, quanto o proprietário poderão ingressar) 
 
Antiga Ação de Nunciação: É a ação que compete ao proprietário, possuidor, condômino e ao Município 
contra o vizinho (confinante), visando impedir a continuação de obras (consideradas em seu sentido amplo) 
que lhe prejudique (violando as normas do direito de vizinhança) ou que esteja em desacordo com a lei, os 
regulamentos administrativos e o código de postura. 
- Como o objetivo do autor é o de embargar da obra (ou seja, impedir a sua construção), se ela já estiver pronta 
ou em fase de conclusão, não caberá mais esta ação. 
 
2) Imissão da Posse:  
Ação fundada na propriedade; é a aquela atribuída ao adquirente de um bem que tenha se tornado seu 
proprietário para ingressar na posse pela primeira vez, quando o alienante não lhe entregar a coisa.  
É a ação judicial por meio do qual se permite que aquele que tem o direito de haver a posse atue contra aquele 
que se obrigou a transferi-la. 
 
- Se uma pessoa adquire um imóvel e obtém a escritura pública definitiva, mas ainda não recebeu a posse, uma 
vez que o vendedor não a entregou, em tese não poderia ingressar com ação possessória (se nunca teve posse do 
bem não se pode ingressar com uma ação reintegração) e nem com ação de despejo (pois o ocupante não é 
locatário). Assim, a saída é ingressar com ação de imissão na posse. 
- Não devemos confundir esta ação com a de reintegração de posse, pois embora ambas objetivem a posse, a 
imissão é uma ação proposta por aquele que possui direito à posse contra aquele que tem a obrigação de 
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transferi-la, enquanto na reintegração a ação do possuidor (fundada na posse) dirige-se contra aquele que 
cometeu alguma violência (esbulho). 
- Observem que nem todo o adquirente tem pode utilizar a imissão de posse. Se o alienante não possuía a posse 
no momento da alienação, a ação cabível não será a de imissão de posse. 
Ex1: Imóvel financiado pela Caixa Econômica. Passo a residir nele porém deixo de pagar as parcelas. A Caixa 
pode mover a ação de rescisão contratual e requer a imissão de posse. Ganhando a ação o mutuário deve sair do 
imóvel. Estando este desocupado, a Caixa financia para outra pessoa. 
Ex2: Quando você adquire a propriedade, mas não consegue entre no imóvel (imissão de posse) 
 
3) Ação Reivindicatória:  
É ação que tem o proprietário, com base em seu direito, reaver a posse da coisa, que está indevidamente com o 
terceiro. Tal medida é cabível por força do artigo 1228, CC.  
 
 

AÇÃO POSSESSÓRIA x AÇÃO PETITÓRIA 
AS POSSESSÓRIAS: proteger a 

POSSE 
AS PETITÓRIAS: tratam da 

PRORIEDADE. 
 
 
6.2 Percepção de frutos (Art. 1214 a 1216, CC): 
 
Os frutos, produtos e rendimentos são bens acessórios. São as utilizades que a coisa principal gera, de forma 
normal e periódica, sem desfalcar a sua substância. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

A) A periodicidade de sua produção; e 
B) Preservação da substância da coisa frutífera. 

 
 
FRUTOS >> Possuidor de BOA-FÉ (Art. 1214) >> FRUTOS >>  1) Percebidos ou Colhidos  

2) Separados 
(SÃO DO POSSUIDOR) 

 
 
FRUTOS >> Possuidor de MA-FÉ (Art. 1216) >> FRUTOS >>  1) Percipiendos ou Pendentes 
         2) Percebidos 
         (SÃO DO PROPRIETÁRIO) 
 
 > O possuidor de MA-FÉ terão direito às despesas da produção e custeio. 
 
OBS1: O termo que caracteriza o POSSUIDOR DE MÁ-FÉ, para efeito de FRUTOS, é a data da citação. Até o 
momento da citação, se o possuidor de MÁ-FÉ estiver produzindo, ele terá direito de receber os frutos.  
 
OBS2: PRODUTOS: 
 > Os PRODUTO (de boa-fé ou má-fé) serão sempre indenizáveis pelo fato de diminuírem o valor da  
 

FRUTOS MOMENTO DA CITAÇÃO 
 > Naturais (vegetais e animais) Possuidor tem o direito de recebe-los até o dia em que 
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 > Industriais (ser humano) 
 > Civis ou Rendimentos (por lei) 
 

cessar a boa fé.  
Quando cessa a boa-fé? 
R: No momento da citação do possuidor. 

 
6.3 Responsabilidade pela PERDA ou DETERIORAÇÃO da coisa (Art. 1217 e 1218, CC): 
 
 

Tipo de 
Possuidor Responsabilidade Responde?   Artigo 

POSSUIDOR de 
BOA-FÉ SUBJETIVA 

NÃO 
RESPONDE 

(EXCEÇÃO: se 
der causa) 

Pela PERDA e 
DETERIORAÇÃO da COISA 1217 

POSSUIDOR de 
MÁ-FÉ OBJETIVA 

RESPONDE 
(EXCEÇÃO: 
parte final do 

Art. 1218) 

Pela PERDA e 
DETERIORAÇÃO da COISA 1218 

 
6.4 Indenização pelas benfeitorias e o direito de RETENÇÃO (Art. 1219, CC): 
 
BENFEITORIA: É toda obra ou despesa feita na coisa principal para conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la. 
 

BENFEITORIAS Tipo de POSSE DIREITO DE RENTENÇÃO INDENIZAÇÃO LEVANTAR 
NECESSÁRIAS BOA-FÉ SIM SIM NÃO 

ÚTEIS BOA-FÉ SIM SIM NÃO 
VOLUPTUÁRIAS BOA-FÉ NÃO NÃO SIM 

 
BENFEITORIAS Tipo de POSSE DIREITO DE RENTENÇÃO INDENIZAÇÃO LEVANTAR 
NECESSÁRIAS MÁ-FÉ NÃO SIM NÃO 

ÚTEIS MÁ-FÉ NÃO NÃO NÃO 
VOLUPTUÁRIAS MÁ-FÉ NÃO NÃO NÃO 
 
DIREITO DE RETENÇÃO: É um vestígio da autotutela. É um meio de coerção indireta utilizado pelo 
possuidor de boa-fé, objetivando o proprietário a indenizá-lo. 
 
RESUMO: 
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6.5. USOCAPIÃO: 
 
É modo originário ou derivado de aquisição de domínio através da posse mansa e pacífica, ou seja, sem 
oposição, exercida com “animus domini” (intenção de dono) por certo tempo fixado em lei. 
 
à IRRELEVANTE QUE A COISA TENHA PROPRIETÁRIO REGISTRADO; 
 
(até o momento da distribuição da ação o Proprietário teve oportunidade de demonstrar seu interesse pelo bem. 
No momento da distribuição da ação, a existência ou não do Proprietário, que não demonstrou nenhum 
interesse em ser dono da coisa, deixará de ser relevante, já que o Possuidor já demonstra os requisitos para 
usucapir o bem). 
 
à A USUCAPIÃO SE ADQUIRE PELO TEMPO; e 
 
à USUCAPIÃO É PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.  
* Essa nomenclatura, a doutrina, a contrário sensu, garante uma comprovação de tempo, não o direito 
especificamente. 

 
*Contínua: pois posso aproveitar o tempo de quem estava lá como possuidor. 
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6.5.1. DE BEM IMÓVEL EXTRAORDINÁRIA (Art. 1238, CC): 
 
CC, 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. 
 

• USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO GERAL - Prazo: 15 anos 
- NÃO IMPORTA JUSTO TÍTULO e BOA-FÉ. 
- PODE ser PROPRIETÁRIO de outro bem 
 

• USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO ESPECIAL - Prazo: 10 anos 
- NÃO IMPORTA JUSTO TÍTULO e BOA-FÉ; 
- PODE ser PROPRIETÁRIO de outro bem; 
- Estabelecer no local moradia habitual; e 
- Realizar obras (ou serviços) de caráter produtivo. 
 Ex: Em regra basta comprovar que o possuidor morava no imóvel e o usava de forma regular. O 
possuidor poderia, por exemplo, alugar o imóvel, ficando comprovado o caráter produtivo.  
 
6.5.2. DE BEM IMÓVEL ORDINÁRIA (Art. 1242, CC): 
 
CC, 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. 
 

• USUCAPIÃO ORDINÁRIO GERAL - Prazo: 10 anos 
- TEM QUE TER JUSTO TÍTULO e BOA-FÉ. 
- PODE ser proprietário de outro bem 
 

• USUCAPIÃO ORDINÁRIO ESPECIAL - Prazo: 5 anos 
- TEM QUE TER JUSTO TÍTULO e BOA-FÉ; 
- PODE ser proprietário de outro bem; 
- Aquisição Onerosa 
- Estabelecer no local moradia habitual; e 
- Realizar obras (ou serviços) de caráter produtivo. 
 
6.5.3. ESPECIAL (Constituição da República) URBANO e RURAL (Art. 1242, CC): 
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A) RURAL (Art. 1239, CC): 

CC, Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco 
anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a 
produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

• Prazo: 5 anos 
• Medida: até 50 hectares 

- Não importa JUSTO TÍTULO e BOA-FÉ. 
- NÃO pode ser proprietário de outro IMÓVEL urbano ou rural. 
 
OBS: O Usucapião RURAL está vinculado à produção rural. 
 

B) URBANO (Art. 1240, CC): 

CC, Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quarados, por 
cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á 
o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

• Prazo: 5 anos 
• Medida: até 250 m2 

- Não importa JUSTO TÍTULO e BOA-FÉ. 
- NÃO pode ser proprietário de outro IMÓVEL urbano ou rural. 
 
6.5.4. COLETIVA (ESTATUTO DA CIDADE – Lei 10.257/2001): 
Um grupo reivindica a propriedade de um bem de forma organizada e conjunta 
 

• Prazo: 5 anos 
- PRESUNÇÃO* de JUSTO TÍTULO e BOA-FÉ. 

* Essa presunção é fruta de uma análise judicial. 
- Pessoas de baixa renda 
- Cada pessoa não pode possuir + de 250 m2 
 
6.5.5. USOCAPIÃO FAMILIAR (Art. 1240-A): 
 
CC, Art. 1.240-A. 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. 
 

• Prazo: 2 anos 
• Medida: até 250 m2 

- Não deve haver OPOSIÇÃO nestes dois anos do outro Cônjuge. 
- Só podem ingressar com essa ação CÔNJUGE ou COMPANHEIRO 
- Não pode ter outro imóvel ou rural 
- ABONDONO: é caracterizado pelo abandono voluntário diante do deveres financeiros do patrimônio. Se a 
mulher se afasta do imóvel em virtude de violência familiar, neste caso não se configura o abandono. 
Ex: homem sai do lar para ficar com outra mulher. No entanto, imagine que o imóvel tem dívidas de IPTU e o 
homem está arcando com os deveres tributários do imóvel. Neste caso, não será considerado como abandono. 
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6.5.6. DE BEM MÓVEL ORDINÁRIA: 

• Prazo: 03 anos → COM justo título e boa-fé 
 
6.5.6. DE BEM MÓVEL EXTRAORDINÁRIA: 

• Prazo: 05 anos  → NÃO IMPORTA justo título. 
 
 

TIPOS DE USUCAPIÃO 
Tipo Tempo Bem Requisitos 

Extraordinária 
Geral 15 anos Imóvel (Rural ou Urbano) 

qualquer que seja a área 

Posse Pacífica (sem oposição), ininterrupta, com animus 
domini.  

(Pode ter outro bem) 

Extraordinária 
Especial 10 anos Imóvel (Rural ou Urbano) 

qualquer que seja a área 
Idem a cima, mais: Estabelecer no local moradia habitual ou 

realizar obras (ou serviços) de caráter produtivo.  
(Pode ter outro bem) 

Ordinária Geral 10 anos Imóvel (Rural ou Urbano) 
qualquer que seja a área 

Posse Pacífica (sem oposição), Ininterrupta, e com animus 
domini. É necessário se provar a boa-fé. 

(Pode ter outro bem) 

Ordinária 
Especial 5 anos Imóvel (Rural ou Urbano) 

qualquer que seja a área 

Idem a cima, mais: Aquisição Onerosa e estabelecer no 
local moradia habitual ou realizar obras (ou serviços) de 

caráter produtivo. 
(Pode ter outro bem) 

Constitucional 
(Rural) 5 anos Imóvel Rural até 50 hectares 

Posse Pacífica (sem oposição), ininterrupta, com animus 
domini. Não ser propietário de outro imóvel, tornar a área 

produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua 
moradia. 

Constitucional 
(Urbana) 5 anos Imóvel Urbano até 250 m² 

Posse Pacífica (sem oposição), ininterrupta, com animus 
domini. Não ser propietário de outro imóvel, tendo nela sua 

moradia. 

Familiar 2 anos Imóvel Urbano até 250 m² 

Cônjuge abandonar o lar por tal período deixando o imóvel 
para o ex-cônjuge (ou ex-companheiro), desde que este 

dividia a propriedade na época, utiliza o imóvel para 
moradia, e Não é propietário de outro imóvel urbano ou rural. 

Extraordinária 5 anos Móvel Posse contínua e incontestável, independentemente de 
título ou boa-fé. 

Ordinária 3 anos Móvel Posse contínua e incontestável, com justo título e boa-fé. 
 
 
Dúvidas: 
 
- O Artigo 1208 só se refere à posse violenta e clandestina, não se referindo à precária. O terma de ano e dia só 
serve para violenta e clandestina. A posse precária poderá ser convertida em JUSTA? 
 
- decorrente do 1208, A posse precária e VELHA (Ex: fâmulo de posse que não  devolve) caberá liminar? 
 
- O possuidor INJUSTO não poderá usar dos interditos contra o esbulhado, mas poderá usar contra terceiros. 
 
- para fins processuais a posse INJUSTA após ANO e DIA converte-se em JUSTA pois não cabe liminar, mas a 
posse continua como INJUSTA, certo?  
 
- no caso da velinha que comprou a casa desobrada, caberia a ação possessória , já que a mulher que comprou, 
apesar de nãos ser imitida na posse DIRETA, não seria a possuidora INDIRETA? 

 



  www.estudodireito.com  
                                                                                              
 

	 177	Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

EXERCÍCIOS: 
 
CASO CONCRETO 1: 
Antônio celebrou contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel com Ricardo, em 02 de fevereiro 
de 2016, tendo por objeto seu apartamento situado no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro, no valor de R$ 
800.000,00. A escritura não foi registrada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Diante da 
inadimplência desde o ano de 2014, o condomínio ajuíza a Ação de Cobrança (referente às cotas condominiais 
em atraso), em face do promitente vendedor, que alega ilegitimidade passiva. Sustenta Ricardo (promitente 
vendedor) que a promessa de compra e venda já teria transferido a responsabilidade pelo pagamento da cota 
condominial ao promitente comprador, e que a propriedade do bem imóvel fora transferida no ano de 2016 para 
Antônio.  
 
INDAGA-SE:  
 
a) A responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais tem qual natureza jurídica? 
 
Obrigação PROPTER REM. É um dever obrigacional que vincula o dever das despesas do imóvel a própria 
coisa. 
 
b) No Código Civil Brasileiro há algum dispositivo legal acerca da responsabilidade pelo pagamento das cotas 
condominiais que possa ser utilizado pelo condomínio, na respectiva ação ajuizada? Explique a sua resposta 
com a devida fundamentação.  
CC, Art. 1245, § 1º.A Transferência da propriedade só ocorre com o registro. No entanto, o STJ consolidou sua 
posição de que o promitente comprador tem que responder pela obrigação propter rem, desde que esteja 
imitido na posse do bem. Esse momento se dá na entrega das chaves, independente do registro da promessa. 
No caso concreto, pelo posicionamento atual do STJ, a responsabilidade pelo pagamento das cotas de 2014 
até 02 de fevereiro de 2016 (momento de imissão da posse de Ricardo) é de Antônio. 
As cotas após de 02 de fevereiro 2016 será de responsabilidade de Ricardo. Ricardo deverá ser chamado ao 
processo. 
 
c) Na hipótese narrada, pode-se afirmar que houve transferência da propriedade do bem imóvel, mediante o 
contrato celebrado entre Antônio e Ricardo? Explique sua resposta com a devida fundamentação. 
Sem registro do imóvel no RGI a propriedade continua com o alienante. (Art. 1245, caput) 
 
QUESTÃO OBJETIVA: 
Sobre as obrigações propter rem é correto afirmar que:  
 
a. São obrigações que constituem verdadeiros direitos reais, uma vez que existem em função da existência 
desses. Portanto, o titular do direito real, será o titular da obrigação propter rem.  
b. Renúncia ao direito real libera sempre o renunciante da obrigação propter rem.  
c. Ocorrendo a transferência da coisa sobre a qual incide uma obrigação propter rem esta estará 
automaticamente extinta.  
d. São obrigações de natureza ambulatória, o que significa afirmar que a titularidade acompanha sempre o 
direito real, como é o caso do IPTU e da taxa de condomínio.  
e. Para a caracterização da obrigação propter rem importa identificar quem era o seu titular à época do fato 
gerador. 
 
CASO CONCRETO 2: 
 
Mariana emprestou a título gratuito o seu apartamento para Sandra, sem fixar prazo para devolução. Durante o 
tempo em que esteve no imóvel, Sandra fez todos os reparos necessários, além de ter construído um cômodo a 



  www.estudodireito.com  
                                                                                              
 

	 178	Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

mais para um de seus filhos morar com ela. Após 10 anos, Mariana solicitou de volta a casa, mas Sandra 
recusou-se a devolver, alegando que não teria outro lugar para ir e que, após 10 anos de utilização mansa, 
pacífica e sem oposição, já teria tempo suficiente para usucapir o bem. Considerando as informações acima, 
responda JUSTIFICADA E FUNDAMENTADAMENTE:  
Qual a classificação da posse de Sandra, antes de Mariana pedir o imóvel de volta? (justa/injusta; boa - fé/má-
fé; originária/derivada; direta/indireta)  
R: Em virtude da natureza contratual (Comodato) não é possível a usucapião.  
 
Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o 
comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de 
findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado. 
 
Como não há prazo no contrato de COMODATO. Marina irá notificar a Sandra para quer devolva o imóvel em 
um prazo razoável. A partir do momento em que o prazo expira, a posse de Sandra passa a ser INJUSTA, 
podendo Marina ingressar contra Sandra judicialmente para reaver seu imóvel. 
 
> POSSE JUSTA 
> POSSE DE BOA-FÉ 
> ORIGINÁRIA ou DERIVADA 
 - Originária: Proprietária é Mariana e nunca exerceu a posse (nunca morou), logo Sandra recebe a 
posse Originária. 
 - Derivada: Proprietária é Mariana e já exerceu a posse, logo Sandra recebe a posse Derivada. 
> DIRETA 
 
 
QUESTÃO OBJETIVA  
No que diz respeito à posse é correto afirmar:  
(a) Para que haja composse é necessário que todos os compossuidores tenham ciência da posse dos demais;  
(b) O possuidor direto pode exercitar a repulsa legítima à invasão de sua esfera possessória por parte do 
possuidor indireto, ainda que não mais vigente o título jurígeno autorizador do desdobramento da posse;  
(c) Não se caracteriza a posse violenta quando alguém se apossa de propriedade onde não encontrou ninguém e 
depois tão-somente impede o dono de nela reentrar;  
(d) A companheira tem justo título na posse de bens comuns do casal, quando do falecimento do companheiro. 
 
 
CASO CONCRETO 3: 
 
Marcelo move ação reivindicatória em face de Rodrigo em 2015, afirmando ser proprietário de determinado 
imóvel, desde 2012. Porém, deixa de instruir a inicial com a escritura pública devidamente registrada, eis que 
não a possui. Rodrigo apresenta contestação na qual sustenta deter a posse do imóvel desde 2008, posse que 
lhe fora transmitida com a morte de sua mãe, possuidora mansa e pacífica do imóvel, desde 1998, com justo 
título e animus domini. Alega Rodrigo, em seu favor, a exceção de usucapião, requerendo a improcedência do 
pedido com o reconhecimento da prescrição aquisitiva, invocando, alternativamente, o direito de retenção por 
benfeitorias úteis, e protestando por prova testemunhal. Em audiência de conciliação considerou o magistrado 
estar comprovada a matéria de direito, inexistindo matéria de fato a ser considerada.  
Denega a produção de provas testemunhal e profere sentença de procedência do pedido inicial, sob os 
seguintes argumentos:  
 
a) que não cabe discussão acerca da posse ad usucapionem e que restou comprovado o domínio do autor;  
b) que, por ser a posse um estado de fato, não é possível a sua transmissão;  
c) que não cabe o direito de retenção por benfeitorias, pois se trata de possuidor de má fé. Diante do caso 
concreto, pergunta -se:  
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1. Como advogado(a) de Rodrigo, que direitos sustentaria para fundamentar sua defesa?  
R: APELAÇÃO (tentativa de reverter uma decisão de mérito). Afirmar que Marcelo não possui justo título que 
comprove sua propriedade. Assim, primeiramente, não poderia evocar a proteção do referido interdito, ou seja, 
a ação seria incabível.  
A transmissão da posse é sim cabível, ainda que causa mortis. 
Pediria também o reconhecimento da posse de Rodrigo (caráter dúplice) 
 
2. Sem discutir a questão da usucapião, terá Rodrigo direito à posse do bem? Por quê?  
R: 1998 – 2008 – 2015 >> decorreu 15 anos.  
NÃO, pois foi reconhecido pelo JUIZ a posse injusta de RODRIGO. 
 
Mas em um interpretação contrária a decisão do JUIZ: Caberia a USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA em favor 
de RODRIGO. A matéria de fato (Posse) deveria ser reconhecida, já que o tempo de posse é transmitido.  
 
3. Como fica o direito de retenção por benfeitorias?  
R: Se formos de encontro à decisão do JUIZ 

BENFEITORIAS Tipo de POSSE DIREITO DE RENTENÇÃO INDENIZAÇÃO LEVANTAR 
NECESSÁRIAS BOA-FÉ SIM SIM NÃO 

ÚTEIS BOA-FÉ SIM SIM NÃO 
VOLUPTUÁRIAS BOA-FÉ NÃO NÃO SIM 

 
R: Se formos de acordo com a decisão do JUIZ 

BENFEITORIAS Tipo de POSSE DIREITO DE RENTENÇÃO INDENIZAÇÃO LEVANTAR 
NECESSÁRIAS MÁ-FÉ NÃO SIM NÃO 

ÚTEIS MÁ-FÉ NÃO NÃO NÃO 
VOLUPTUÁRIAS MÁ-FÉ NÃO NÃO NÃO 
 
4. E o direito aos frutos?  
R: FRUTOS: 1) Pendentes 2) Percebidos : SÃO DO PROPRIETÁRIO 
 
 
QUESTÃO OBJETIVA: 
 
1 O possuidor de má fé:  
(a) Não tem direito à indenização independentemente do tipo de benfeitoria que tenha realizado no imóvel.  
(b) Tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e das úteis, m as só pode reter o imóvel em razão das 
necessárias.  
(c) Tem direito à indenização só das benfeitorias necessárias, mas não tem direito de retenção do imóvel.  
(d) Tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e das úteis sem direito de retenção do imóvel.  
(e) Tem direito à indenização só das benfeitorias necessárias com direito de retenção do imóvel. Questão 
objetiva  
 
2 Assinale a alternativa incorreta:  
(a) O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação.  
(b) Considera-se possuidor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a 
posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções.  
(c) O Código Civil reconhece como injusta a posse que for violenta, clandestina ou precária.  
(d) A posse poderá ser desmembrada em direta e indireta. 
 


