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1. Introdução

Posse no Direito Romano

A concepção de posse surgiu no Direito Romano como resultado de uma longa evolução 
influenciada por fatores jurídicos e sociais.

A definição de posse é complexa e delineada a partir de dois elementos, quais sejam, 
o corpus (elemento objetivo) e o animus (elemento subjetivo). No entanto, os romanos 
não definiram por escrito o significado de cada um deles. Assim, posteriormente, os 
juristas definiram tais elementos a partir de situações práticas encontradas nos textos 
romanos. Confira as duas principais teorias.

Teoria de Savigny Teoria Jhering

Teoria Subjetivista Teoria Objetivista

Corpus: possibilidade de dispor fisicamente da 

coisa
Posse seria, sobretudo, corpus

Animus: vontade de ter a coisa para si (animus 

rem sibi habendi)
Posse como exteriorização do domínio

Posse como fato Posse como direito

Ações possessórias com caráter pessoal
Distinção entre posse e detenção seria 

feita pela lei

Posse no Código Civil Brasileiro

Nosso Código não adota nem a Teoria de Savigny nem a de Jhering. A teoria possessória 
adotada é muito particular, eis que pode existir, por exemplo, posse sem animus e sem 
corpus. É o caso do princípio da saisine previsto no art. 1.784, confira:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Então, o que é posse no direito brasileiro? É um poder de fato cujo conteúdo consiste em 
uma ação efetiva de usar, fruir, dispor ou perseguir a coisa.

A título de aprofundamento, sugere-se a leitura do texto “Do Conceito Moderno de 
Posse”, cuja autoria é do professor Marco Aurélio S. Viana. O artigo foi publicado na 
Revista da Faculdade de Direito da UFMG.

https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/988
https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/988
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Detenção

O nosso Código Civil define a posse a partir da concepção de possuidor. Confira-se o 
art. 1.196, do Código Civil.

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

Não é qualquer poder que compõe a posse. Só é possessório o poder fático análogo aos 
poderes do domínio. Portanto, a posse não é um direito, é um fato.

Atente-se a tais questões, pois há figuras similares à posse, mas que não devem ser 
confundidas com ela. Como exemplo, temos a detenção. Vejamos o art. 1.198, do Código 
Civil.

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.

Por tais razões, o detentor também é denominado de serventuário da posse. Destaca-se 
que o detentor pode fazer uso do desforço imediato, mas não pode utilizar as ações 
possessórias.

Tença

Existe, ainda, outra categoria análoga à posse: a tença. Trata-se de uma situação de mero 
contato físico com a coisa, e não possui proteção jurídica alguma. É o caso do flanelinha 
que estaciona o automóvel. Vamos analisar o art. 1.208, do Código Civil.

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a 
sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

A tença é uma figura muito comum em casos de ocupação de bens públicos. Assinala-se 
que o ocupante de área pública sem autorização, concessão ou permissão de uso não 
tem posse nem detenção. É uma situação simplesmente fática de tença. No entanto, o 
Superior Tribunal de Justiça flexibiliza a disciplina. Em decisões recentes, no âmbito da 
ocupação de bens públicos dominicais, foi permitido o uso das ações possessórias em 
caso de disputa de tença entre particulares.



www.trilhante.com.br 6

Posse de Direitos

No direito brasileiro, é inadmissível a posse de direitos pessoais, eis que apenas coisas 
(em sentido material) podem ser objeto de posse. Veja-se, por exemplo, a Súmula nº 
228/STJ: É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral.

Sobre a flexibilização realizada pelo Eg. STJ no que concerne o uso das ações possessórias, 
confira o artigo Cidadão tem direito de pedir reintegração de posse de bem público, 
que examina o REsp nº 1.582.176.

Aquisição da Posse

A posse tem início quando o exercício fático do uso, da fruição, da disposição ou da 
perseguição da coisa se torna possível. Confira o art. 1.204, do Código Civil:

Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, 
de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Destaca-se que a posse pode ser adquirida

 " pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, ou
 " por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação.

A posse pode ser transmitida por herança. Assim, tendo em vista o princípio da 
continuidade da posse, os vícios objetivos ou subjetivos transmitem-se ao sucessor. 
Confira o art. 1.207, do Código Civil:

Art. 1.207. 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.

É interessante notar que não se adquire a posse enquanto houver violência ou 
clandestinidade. Tem-se, como exemplos, o ladrão que não adquire a posse enquanto 
foge ou o colega que guarda a coisa do companheiro que se ausenta rapidamente. 
Confira o art. 1.208, do Código Civil:

https://www.conjur.com.br/2016-out-07/cidadao-direito-pedir-reintegracao-posse-bem-publico
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Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua 
aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Por fim, no que concerne à aquisição da posse, há de se destacar que a posse do bem 
imóvel pressupõe a posse também de seus bens móveis, mas tal presunção é relativa! 
Veja o art. 1.209, do Código Civil:

Art. 1.209. A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem.

Perda da Posse

Perde-se a posse quando se perdem os poderes fáticos sobre a coisa. A perda pode 
ser voluntária (abandono) ou involuntária (esbulho). Nesse último caso, é necessário 
observarem-se as regras específicas do art. 1.224, do Código Civil:

Art. 1.224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia 
dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido.

Fato Jurídico da Posse

A aquisição, exercício e perda da posse são hipóteses que acontecem no mundo dos fatos. 
Frisa-se que acontecem e permanecem no plano fático até que ganhem importância 
para o direito. Com efeito, ao tornar-se relevante, a posse é objeto de uma norma e, 
então, surge o fato jurídico da posse.

Não podemos confundir posse com fato jurídico da posse. Veja: a posse é o poder fático 
análogo aos poderes do domínio. Já o fato jurídico da posse é o resultado da incidência 
de norma sobre a posse.

Sobre a aquisição e perda da posse, indica-se a leitura da obra “Propriedade e a posse: 
um confronto em torno da função social”, escrita pelo professor Marcos Alcino de 
Azevedo Torres. Defende-se que a posse funcionalizada prevalece sobre a propriedade 
desfuncionalizada. O livro foi publicado pela editora Lumen Iuris

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/562/Esbulho-Novo-CPC-Lei-no-13105-2015
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