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RESUMO 

A presente dissertação tem por objeto a análise da posse e de sua tutela 

processual, com considerações sobre os aspectos históricos que ajudam a compreender a 

origem e evolução do fenômeno possessório. Com esse propósito, foi apresentado 

inicialmente um perfil histórico da posse e da sua proteção, ao que se seguiu a exposição 

de questões relativas ao seu conceito e sua natureza jurídica, com o posterior estudo dos 

institutos de direito civil pertinentes ao tema, como a detenção, a composse, a classificação 

da posse, e também a sua aquisição, transmissão e perda. Por conseguinte, foi abordada a 

questão relativa ao fundamento da proteção possessória, ou seja, os motivos que justificam 

a sua tutela pelo Estado, e também foram apresentadas as formas de proteção 

disponibilizadas ao possuidor pelo nosso ordenamento jurídico. Em seguida, no “capítulo 

4”, apresentou-se o conceito de ações possessórias, com considerações sobre cada um dos 

interditos, e também uma especial abordagem dos principais aspectos processuais 

pertinentes, como a natureza jurídica dessas “ações”, o princípio da fungibilidade 

positivado pelo legislador, a liminar e o seu cabimento nas ações possessórias de “força 

velha”, a defesa e a demanda do réu e, ainda, a sentença e seu cumprimento. Por fim, 

analisamos, em capítulo próprio, alguns dos demais “remédios processuais de proteção da 

posse”, como a ação de nunciação de obra nova, os embargos de terceiro, a “ação 

reivindicatória”, entre outros, que podem ter como objeto, ainda que indiretamente, a 

proteção da posse, mesmo não a tendo como fundamento exclusivo ou necessário. 

Palavras-chave: Posse. Ações possessórias. 
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RIASSUNTO 

Questa dissertazione si propone di l'analisi della possesso e tutela della loro procedurale, 

com considerazioni dello aspetti storici che aiutano a comprendere l'origine e l'evoluzione 

del fenomeno possessori. A tal fine, è stato presentato inizialmente un profilo storico del 

possesso e la sua tutela, che è stata seguita da esposizione alle problematiche legate al suo 

concetto e la sua natura giuridica, con ulteriori studi di istituti di diritto civile pertinente al 

tema, come il detenzione, composse, la classificazione della possesso, e anche la sua 

acquisizione, la trasmissione e la perdita. Di conseguenza, la questione è stata affrontata 

sulla base della tutela possessoria, ovvero, le ragioni per la loro protezione da parte dello 

Stato, e sono stati presentati anche forme di tutela a disposizione del possessore dal nostro 

ordinamento giuridico. Poi, nel "Capitolo 4", ha presentato il concetto di azioni 

possessorie, con considerazioni per ciascuna del interdetto, e anche un approccio 

particolare dei principali aspetti procedurali relativi alla natura giuridica di queste "azioni", 

il principio di fungibilità positivado dal legislatore, l'ingiunzione e la sua adeguatezza in 

azioni possessori di "vecchio possesso", e chiedere la difesa del convenuto, e anche la 

sentenza e la esecuzione. Infine, analizziamo, in un capitolo a parte, alcuni degli altri 

"protezione rimedi procedurale del possesso" come azione interruzione del nuovo 

costruzione, gli opposizione di terzo, "azione rivendicativa", tra gli altri, che possono avere 

come oggetto, anche se indirettamente, la tutela del possesso, non è lo stesso che avere 

unico nel suo genere o necessario. 

Parole: Posse. Azioni possessorie. 
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ABSTRACT 

This thesis aims at the analysis of procedural ownership and guardianship, the 

considerations on historical aspects that help to understand the origin and evolution of 

possessory phenomenon. For this purpose, initially a historical profile of tenure and its 

protection was presented, which was followed by exposure to issues related to its concept 

and its legal nature, with further study of institutes of civil law relevant to the topic, such 

as arrests, the co-ownership, the classification of ownership, and also its acquisition, 

transmission and loss. Therefore, the question was addressed to the basis of possessory 

protection, ie, the reasons for their protection by the State, and also given the forms of 

protection available to the possessor by our legal system. Then, in “Chapter 4”, the concept 

of possessory actions was presented, with considerations for each of the forbidden, and 

also a special approach of the main procedural aspects relevant, such as the legal nature of 

those “actions”, the principle of positivist fungibility by the legislator, the injunction and 

its appropriateness in possessory actions of “old power” defense and demand of the 

defendant, and also the judgment and compliance. Finally, in a separate chapter, some of 

the other “procedural remedies for protection of tenure” are analyzed, such as notice of 

new action, injunction from third parties, the “vindicatory action” among others, which 

may have as object, albeit indirectly, the protection of tenure, even though not the same as 

unique or necessary foundation. 

 Keyword:  Tenure. Possessory actions. 
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1 

INTRODUÇÃO 

A posse continua sendo um dos temas mais controvertidos para o operador do 

direito, a começar por seu conceito e pela definição da sua natureza jurídica, e tal 

dificuldade se estende ao estudo de sua proteção processual. 

Desde o direito romano a posse atrai a atenção dos juristas, e ainda na atualidade é 

um fenômeno de extrema relevância na sociedade, justificando-se, portanto, a utilidade e 

importância do seu estudo, sobretudo em tempos em que são tão frequentes e acirradas as 

disputas por terras.  

Em relação à proteção processual da posse, causa curiosidade, à primeira vista, a 

constatação de que o Código de Processo Civil tenha dispensado um tratamento especial às 

ações possessórias, prevendo a possibilidade de concessão de liminar sem o requisito da 

urgência – o que demonstra a extrema preocupação do Estado em proteger de forma efetiva 

e célere a posse –, e que não tenha disponibilizado qualquer tratamento especial, sob o 

aspecto procedimental, à tutela jurisdicional da propriedade. Não é incomum ouvir, em 

razão dessa constatação, que a posse assume posição de destaque em relação à 

propriedade, notadamente no campo do direito processual. 

Ainda causa embaraço a observação de que um invasor pode receber do Estado a 

proteção da posse de um imóvel em desfavor do seu proprietário, o que é plenamente 

possível, sobretudo depois da alteração trazida pelo Código Civil atual, que não 

recepcionou a exceptio proprietatis, dispondo que não obsta a manutenção ou reintegração 

de posse a alegação de propriedade ou outro direito sobre a coisa (art. 1.210, § 2.º, CC).  

A vedação da exceção do domínio pode parecer contraditória com a afirmação de 

que a posse é a exteriorização da propriedade – concepção difundida pela teoria de Ihering 

–, sendo estranha à intuição dos leigos e até mesmo dos juristas a possibilidade de 

procedência da demanda possessória proposta pelo invasor em face do proprietário. 
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Entretanto, em verdade, se bem compreendida a teoria formulada por Ihering, a 

qual foi encampada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a posse, que para esse autor nada 

mais é do que um postulado do direito de propriedade, ou, em outras palavras, a 

exteriorização da propriedade, deve ser protegida como forma de facilitação da defesa da 

propriedade.  

Questões como essas demonstram como é difícil compreender a posse, seja em 

relação ao tratamento que lhe é dispensado pelo Código Civil, seja pelas normas que 

regulam a sua tutela jurisdicional, e ainda maior dificuldade surge quando se tenta explicar 

o fenômeno possessório sob o aspecto sociológico. 

Por isso, o estudo da posse é e deve ser interdisciplinar, envolvendo a análise 

conjunta dos direitos material e processual, e tanto é assim que a grande maioria dos 

manuais de direito civil traz comentários sobre as denominadas “ações possessórias”, o que 

não poderia deixar de ser, dado que o próprio Código Civil faz referência aos interditos 

possessórios, ao dispor que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de 

turbação e restituído no de esbulho. Aliás, em razão dessa norma, afirma-se que a proteção 

possessória é o mais importante efeito da posse, e tal afirmação demonstra a falha que 

decorre do tratamento isolado do instituto pelo direito material, sem compreensão da 

matéria no campo processual, uma vez que o direito de pedir a tutela jurisdicional não é 

um mero efeito da posse, mas sim um direito autônomo e dissociado do direito material. 

Pode-se notar que as obras que tratam da posse e da sua proteção processual, 

quando não são manuais, são, em grande maioria, trabalhos de direito civil, que se dedicam 

prioritariamente aos institutos do direito civil e, de forma secundária e superficial, às 

questões processuais.  

Dessa constatação surgiu o interesse pelo tema do presente trabalho, em que se 

busca a análise e a compreensão dos institutos processuais relacionados à tutela 

jurisdicional da posse a partir de um breve exame histórico e com atenção à relação 

jurídica material. 

Embora a posse e a sua tutela jurisdicional sejam um assunto tradicional do 

Direito, já há muito debatido e explicado, e que à primeira vista revela poucas novidades, é 
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certo que justamente por ser um tema antigo faz-se necessária e útil a sua atualização de 

acordo com as novas concepções do direito civil e processual. Não é possível compreender 

a posse sem considerar as propostas das teorias contemporâneas, que melhor explicam o 

fenômeno possessório sob o aspecto social.1 De igual modo, é indispensável revisitar 

determinados conceitos que se arraigaram de maneira irracional na doutrina e na 

jurisprudência, por exemplo, o entendimento de que o direito de pedir a tutela jurisdicional 

da posse é mero efeito desta. 

Destarte, entende-se que é justificável a realização de estudo sobre a posse e sua 

proteção processual, não apenas em razão da importância do tema sob o aspecto 

sociológico, mas principalmente pela persistência de pontos polêmicos na doutrina e pela 

necessidade de atualização da matéria à luz das novas concepções dos direitos material e 

instrumental, sobretudo em decorrência das alterações legislativas ocorridas nos últimos 

anos. 

Foram analisados no presente trabalho os principais aspectos históricos e 

dogmáticos relacionados à posse e à sua proteção processual, considerando os institutos de 

direito civil que explicam o fenômeno possessório para, a partir daí, tratar das situações 

surgidas nas denominadas “ações possessórias”. 

Assim, ao longo do estudo dos institutos de direito civil e processual, serão 

considerados os aspectos históricos mais relevantes da posse e da sua tutela processual, 

com referência aos direitos romano, germânico medieval e canônico, o que permitirá 

compreender como se deu a formação do direito português relacionado à proteção da posse 

e a sua evolução até a formação do direito brasileiro, com o advento do Código Civil de 

1916. 

 

                                                           
1  “La posesión no es la propiedad. La posesión puede presentarse en dos situaciones fundamentales: 

integrada en el derecho de propiedad y como uno de los modos de manifestarse; o bien La posesión sin 
más, en si, abstracción hecha de si es consecuencia o no de la propiedad o de otro derecho real. 
Naturalmente, solo en el segundo caso tiene un significado autónomo. Una radicalización de esta 
autonomía se recoge en la idea, tantas veces repetida, de que la posesión es de hecho lo que la propiedad 
es de derecho. En rigor no hay una contraposición tan absoluta como la que el simplicísimo terminológico 
da a entender. Porque también la posesión tiene un valor jurídico, aunque a este, en verdad, le dota de 
sentido el contenido fáctico” (HERNANDEZ GIL, Antonio. La función social de la posesión. Ensayo de 
teorización sociológico-jurídica, p. 8). 
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Se o estudo da história contribui para a compreensão do direito atual,2 em matéria 

possessória essa contribuição é deveras maior e mais visível, porquanto os interditos, que 

remontam ao início do direito romano, sofreram influências diversas ao longo da história. 

A origem e a evolução da posse de ano e dia, por exemplo, que está arraigada ao 

ordenamento jurídico brasileiro, são completamente desconhecidas pela maioria dos 

juristas, e o estudo histórico permite compreender o porquê da sua manutenção e também a 

razão pela qual constitui limitador temporal para a concessão de liminar no processo 

possessório e requisito para a utilização do procedimento especial. 

A superação da fase autonomista da ciência processual – segundo momento 

metodológico3 do direito processual – trouxe a consciência de que o processo, enquanto 

instrumento posto à disposição do jurisdicionado para a solução de litígios por meio da 

atuação da lei, tem íntima relação com o direito material a ser tutelado, sendo 

imprescindível, portanto, o estudo do processo à luz das relações de direito material. 

Partindo dessa premissa, tem-se como indispensável o estudo dos institutos de 

direito civil relacionados à posse para entender e explicar os desdobramentos ocorridos no 

campo processual.  A posse direta e indireta, a composse, o constituto possessório, entre 

outros, são institutos que devem ser compreendidos porque invariavelmente acarretam 

controvérsias no processo, tanto em relação à adequação ou não das ações possessórias 

quanto à legitimidade e ao interesse processual.  

Tais apontamentos demonstram que o caráter instrumental do processo exige que 

seus institutos sejam adequados às necessidades do direito substancial, pois as relações 

 

                                                           
2  “[...] quem quiser compreender qualquer ordenamento jurídico, deverá desdobrar o seu estudo em várias 

etapas: deverá dirigir sua atenção para o conteúdo de suas normas e instituições; para as condições 
temporais em que esse ordenamento jurídico surgiu; e para a questão da efetividade desse ordenamento 
na sociedade que lhe corresponde: isto é, deverá certificar-se de que aquelas normas e instituições ainda 
se encontram atuantes; se não, porque deixaram de prevalecer; ou ainda, porque não exercem a sua 
influência com igual intensidade” (CRUZ E TUCCI, José Rogério; AZEVEDO, Luiz Carlos. Lições de 
história do processo civil romano, p. 22). 

3  DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, p. 22. 
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entre direito material e processo “são intensas e o perfeito conhecimento do processo 

depende da correta identificação desse nexo”.4  

Em seguida à análise dos institutos de direito material, dedicamos um capítulo ao 

estudo das “ações possessórias”, dentre as quais se incluem a ação de reintegração de 

posse, a de manutenção e o interdito proibitório, todas previstas no Capítulo V do Livro de 

Procedimentos Especiais do Código de Processo Civil, bem como dos institutos de direito 

processual relacionados à matéria.  

Analisamos, ainda, os denominados remédios processuais de proteção da posse, 

ou ações possessórias lato sensu,5 assim compreendidas as medidas judiciais que, embora 

possam ter como objeto a proteção possessória, fundamentam-se também ou 

exclusivamente no direito de propriedade, como a ação de nunciação de obra nova, os 

embargos de terceiro, a denominada “ação reivindicatória”, entre outras, que serão tratadas 

apenas com o intuito de permitir a comparação e a identificação das diferenças em relação 

aos interditos possessórios. 

  

 

                                                           
4  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo. Influência do direito material sobre o processo, 

p. 19. 

5  “[...] possessórias lato sensu, as quais, eventualmente, podem fundar-se na posse, mas não 
necessariamente [...] ações que não se destinam única e exclusivamente à proteção possessória, ou que 
não tenham como possibilidade de fundamento jurídico exclusivamente o direito de posse” (CIMARDI, 
Cláudia Aparecida. Proteção processual da posse, p. 72-73). 
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6 

CONCLUSÕES 

1. A posse é um dos temas mais controvertidos do Direito, pois as divergências 

surgem já na sua conceituação, e se estendem por praticamente todas as questões a ela 

atinentes, como a sua origem histórica, os motivos que justificam a sua tutela processual, a 

natureza jurídica etc.  

2. A análise histórica do fenômeno possessório indica, inicialmente, a divergência 

quanto a sua origem, pois é com pouca certeza – afirmam os historiadores –que se trata da 

primeira parte da história romana. Enquanto Savigny afirma que a posse que dava direito 

aos interdictos era a forma legal destinada a proteger a ager publicus, porquanto os 

particulares, não tendo o direito de propriedade sobre essas áreas, não dispunham da ação 

reivindicatória, mas precisavam de algum modo defender a sua permanência nas terras, 

Ihering sustenta que a teoria possessória surgiu da domus romana (casa romana), em que a 

propriedade não era concebida como um direito individual, mas como um direito de 

família –, e da relação entre proprietário e rendeiros e locatários, visto que estes últimos 

eram considerados meros detentores, não podendo ser protegidos contra os abusos dos 

senhores.   

Apesar de originadas dos interdictos do direito romano, as nossas ações 

possessórias, que já eram admitidas no direito português, resultaram também da influência 

dos direitos canônico e germânico, aperfeiçoados pela prática dos tribunais e das glosas. 

Nesse contexto histórico é que se deu a formação do direito português, que sofreu 

influência do direito romano, do direito germânico medieval, dos costumes germânicos e, 

também, de elementos hebraico e mulçumano. 

Esses elementos históricos influenciaram no desenvolvimento das conhecidas 

teorias objetiva e subjetiva da posse. Savigny, defensor da teoria subjetiva, ateve-se à 

noção do direito clássico ao tratar do animus domini, e Ihering se fundamentou na causa 

possessionis, que no direito clássico foi a base para a distinção entre possessio civilis e 

possessio ad interdicta. 
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Entre as teorias de Savigny e de Ihering, a divergência em relação ao conceito e 

aos elementos da posse – notadamente a importância atribuída ao animus na conceituação 

da posse – foi essencialmente o que fez com que a teoria objetiva superasse a subjetiva. 

Savigny, ao sustentar que o animus domini seria elemento integrante da posse, ao lado do 

corpus, não conseguiu explicar a situação do comodatário, do enfiteuta, do credor 

pignoratício e do locatário, que inquestionavelmente exercem posse, mas sem o elemento 

anímico por ele apresentado, e foi justamente nesse ponto que a teoria subjetiva foi 

superada pela teoria de Ihering, para quem o elemento anímico seria parte integrante do 

corpus. 

3. No Brasil, o Código Civil de 1916 revogou expressamente as Ordenações, 

alvarás, decretos, leis usos e costumes que até então regulavam as matérias de direito civil, 

e passou então a regular a posse e sua proteção processual; posteriormente alguns Códigos 

de Processo Estaduais começaram a regulamentar a tutela processual da posse, até o 

advento do Código de Processo Civil de 1939, que unificou a legislação processual no 

País. O Código de Processo Civil de 1973 aprimorou o tratamento das ações possessórias 

com a inclusão de uma primeira seção destinada às disposições gerais, aplicáveis aos três 

interditos previstos, e excluiu o procedimento especial da ação de imissão de posse. 

4. O avanço da ciência processual trouxe a consciência de que o processo tem 

íntima relação com o direito material a ser tutelado, sendo imprescindível, por isso, o 

estudo do processo à luz das relações de direito material. Em relação à proteção da posse, 

essa proximidade entre direito e processo aparece ainda mais forte, devendo o estudo ser 

interdisciplinar, de modo a envolver a análise conjunta dos direitos material e processual. 

Vale notar que a maioria dos manuais de direito civil traz comentários sobre as 

denominadas ações possessórias, visto que o próprio Código Civil faz referência aos 

interditos possessórios, ao dispor que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em 

caso de turbação e restituído no de esbulho. 

5. A natureza jurídica da posse é ainda objeto de controvérsia na doutrina. 

Entendemos que se trata de fato e de direito, mas não nos moldes como defendeu Savigny 

– mero fato que gera consequências jurídicas e por isso é direito –, e sim porque recebem o 

nome “posse” tanto o fato gerador como o seu respectivo direito. Isto é, não se trata de 

uma só coisa com duas qualidades (posse é fato e é direito), mas sim de duas coisas 
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distintas (fato gerador e direito) igualmente denominadas posse. Quanto à colocação da 

posse no quadro geral das matérias de direito civil, deve ser classificada como direito 

pessoal, porquanto, embora possa apresentar algumas características de direito real, assim 

não foi classificada pelo legislador. 

6. Em relação à distinção entre posse e detenção, o ordenamento jurídico 

brasileiro aderiu à teoria objetiva, de modo a considerar, em determinadas situações, que a 

situação da posse é reduzida à detenção em decorrência não do elemento volitivo, mas sim 

em razão de previsão legal (arts. 1.198 e 1.208, CC).  

7. A posse não tem sempre as mesmas características, e de acordo com as 

variantes que se apresentam nos casos concretos e que acarretam consequências jurídicas 

diversas, convencionou classificá-la em dois grandes grupos: primeiro, quanto à sua 

origem, a posse pode ser justa e injusta e, segundo, em relação à intenção do possuidor, a 

posse é de boa-fé e de má-fé, divisões que levam em consideração elementos objetivos e 

subjetivos.  

A posse justa é, conforme definição expressa da lei, aquela isenta de vícios, ou 

seja, que não for violenta, clandestina ou precária, e de boa-fé será a posse em que, 

havendo tais vícios, o possuidor os desconhece. Portanto, só tem sentido falar em posse de 

boa-fé quando houver um dos vícios apontados, ou seja, quando a posse for injusta.  

A qualificação da posse como justa ou injusta e, no caso da injusta, a identificação 

da boa-fé do possuidor, são elementos de extrema relevância, porquanto deles depende o 

reconhecimento da usucapião em determinadas situações, do direito aos frutos, da 

indenização por benfeitorias, do direito de retenção, da responsabilidade por perda ou 

deterioração da coisa etc. 

Classifica-se a posse, ainda, quanto à relação da pessoa com a coisa, em direta e 

indireta, e esse desdobramento atribui aos dois possuidores o direito aos interditos, tanto 

para proteger o bem contra terceiros quanto para que um se defenda do outro, na hipótese 

de irregular exercício do respectivo direito.  
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8. Não se confunde o desdobramento da posse com a composse, que se verifica na 

situação em que dois ou mais indivíduos exercem a posse sobre coisa indivisa (art. 1.199, 

CC), ou seja, é comum a ambas as figuras a ausência de exclusividade da posse, mas na 

composse há uma divisão quantitativa, enquanto nas posses direta e indireta a repartição é 

qualitativa. 

Qualquer um dos compossuidores tem legitimidade ativa para os interditos, o que 

facilita o acesso à justiça e torna mais célere o processo ao evitar o litisconsórcio 

necessário ativo. 

9. Adquire-se a posse a partir do momento em que se exerce, em nome próprio, 

qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Com isso, superada divergência sobre a 

natureza jurídica da posse, e considerando que se trata de direito, e não apenas de um fato, 

admite-se a “aquisição da posse”, ou seja, a aquisição do direito, que autoriza a 

transmissão. Prevalece na doutrina a classificação binária da aquisição da posse em 

originária e derivada, que considera a vontade unilateral ou bilateral atuante no início da 

posse.  

A tradição efetiva ocorre quando a coisa é materialmente entregue a outra pessoa, 

ao passo que se considera meramente simbólica a tradição representada por um ato que não 

importa na efetiva entrega da coisa, mas que simboliza essa transmissão. Tem-se, ainda, a 

tradição ficta, que se dá por presunção, como na traditio brevi manu, categoria da qual é 

espécie o constituto possessório. 

O constituto possessório ocorre quando o possuidor de uma coisa em nome 

próprio passa a possuí-la em nome alheio. Há uma inversão na situação da posse em razão 

de uma relação jurídica. A cláusula constituti, por si só, não prova a posse transferida, mas 

tão somente o acordo entre constituinte e constitutário quanto à sua transferência. 

A transmissão da posse pode se dar a título universal ou singular; nesta, transfere-

se coisa determinada, por atos inter vivos, e naquela há transferência da universalidade do 

patrimônio, como na sucessão mortis causa. Pode, contudo, haver a transferência a título 

singular na sucessão mortis causa, e a universal no caso de atos inter vivos. 
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A perda da posse pode decorrer da ausência do corpus ou do animus, não havendo 

necessariamente simetria entre os casos de aquisição e de perda, o que se atesta pela figura 

do abandono.  

10. A posse, como direito que é, deve ser protegida por si só, e não com o fim 

exclusivo de proteção do direito de propriedade. Concede a tutela da posse precipuamente, 

portanto, para garantir a situação da posse ao seu titular, mas também para protegê-lo de 

injustiças e para manter a ordem jurídica e a paz social; um motivo não exclui o outro. 

11. Protege-se a posse por diversos meios, todos previstos em lei, tanto pelo 

desforço pessoal, autorizado pelo legislador, como por intermédio da tutela jurisdicional. A 

autotutela (art. 1.210, § 1.º, CC) é exceção à vedação do exercício arbitrário das próprias 

razões, pois representa autorização para que o possuidor mantenha ou recupere a coisa por 

força própria, agindo contra o esbulho ou a turbação. A proteção jurisdicional da posse 

pode ser concedida por meio de inúmeras medidas, que terão como objeto a proteção da 

posse, ainda que indiretamente, mas podendo apresentar variações quanto à causa de pedir, 

e por tais critérios são divididas em “ações possessórias típicas” e “remédios processuais 

de proteção da posse”. 

12. Entre as ações possessórias típicas, a escolha da via processual correta para 

proteção da posse dependerá da intensidade da ofensa, ou seja, para proteger o possuidor 

do justo receio de ser molestado em sua posse, deverá ser movido o interdito proibitório 

(art. 932, CPC). Já para as concretas agressões à posse dispõe o artigo 926 do Código de 

Processo Civil que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e 

reintegrado na hipótese de esbulho. 

13. Apesar disso, a regra da fungibilidade nas ações possessórias (art. 920, CPC) 

autoriza o juiz a conhecer do pedido e conceder a tutela jurisdicional adequada, isto é, 

permite que o juiz não se vincule ao pedido formulado pelo autor da demanda sem a 

necessidade de aditamento da inicial. 

14. Quanto à especialidade procedimental, é possível verificar que, embora se 

reconheça que seria possível proteger a posse mesmo que não houvesse o procedimento 

especial disposto nos artigos 920 a 932 do Código de Processo Civil, a previsão dessas 
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regras processuais e procedimentais específicas, com atenção às particularidades do direito 

material, torna muito mais eficiente a prestação jurisdicional.  

15. Assim como a posse tem natureza de direito real, as ações possessórias não 

poderiam ter natureza diversa, pois tal classificação leva em conta justamente o direito 

tutelado. 

16. Embora tenham a mesma natureza as liminares fundamentadas no artigo 273 

do Código de Processo Civil e aquela prevista no procedimento especial das ações 

possessórias (natureza antecipatória satisfativa), os requisitos de ambas não são os 

mesmos, porquanto não se exige para a tutela interdital, na hipótese de posse de menos de 

ano e dia, a demonstração do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 

No caso de “força nova”, são três os momentos em que a liminar poderá ser 

concedida, ou seja, antes mesmo da oitiva do réu, se comprovados na inicial os fatos que 

constituem os requisitos dispostos do artigo 927 do Código de Processo Civil, após a 

realização de audiência de justificação prévia, se não forem suficientes as provas da inicial, 

ou, tratando-se processo em que é pessoa jurídica de direito público, somente após a 

audiência dos seus respectivos representantes judiciais. 

É possível, em tese, a concessão da tutela antecipada em ação possessória “de 

força velha”, mas será medida excepcional, pois seria incompatível a urgência – que nessa 

hipótese é requisito – com a demora do possuidor para buscar a proteção processual do seu 

direito. 

17. Em relação à defesa nas ações possessórias, duas particularidades devem ser 

destacadas, quais sejam a vedação à exceção de domínio (art. 1.210, § 2.º, CC), e o 

denominado caráter dúplice, que decorre da norma do artigo 922 do Código de Processo 

Civil. 

As ações possessórias somente gozam do que parte da doutrina denomina “caráter 

dúplice” porque o referido dispositivo legal autoriza o réu a demandar na própria 

contestação, o que constitui técnica de facilitação da reconvenção, não caracterizando 

natureza dúplice. Essa possibilidade de demanda na contestação não afasta o cabimento da 
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reconvenção para outros fins, além daqueles previstos no artigo 922 do Código de Processo 

Civil. 

É inquestionável a expressa vedação legal da exceção de domínio (art. 1.210, § 

2.º, CC), que representa limitação à cognição horizontal, uma vez que impede que o réu 

alegue o seu direito de propriedade em defesa. Apesar disso, ainda não está pacificada na 

jurisprudência e na doutrina tal questão, pois ainda prevalece o entendimento de que seria 

possível ao réu alegar o domínio se, com base nele, fosse disputada a posse.  

18. No tocante à classificação das tutelas jurisdicionais, discorremos sobre a 

“teoria quinária” para demonstrar que a sua criação tomou por base critérios diversos e, em 

razão disso, optamos pela teoria ternária para a classificação das sentenças proferidas nas 

ações possessórias.  

A sentença proferida nas ações possessórias – considerando os três interditos – 

pode ter natureza constitutiva negativa, declaratória e condenatória, podendo impor 

obrigação de entrega de coisa, pagamento de quantia e obrigação de fazer e não fazer. Por 

meio da teoria ternária, portanto, é possível classificar qualquer das tutelas que podem ser 

concedidas nas ações possessórias típicas.  

As sentenças das ações possessórias se submetem à forma de cumprimento 

estabelecida nos artigos 461, 461-A e 475-J e seguintes do Código de Processo Civil, pois 

não há qualquer regra específica no procedimento especial que impeça a efetivação do 

julgado com fundamento nesses dispositivos. 

Embora não tenha sido previsto expressamente pelo legislador o cabimento de 

defesa na fase de cumprimento das sentenças que impõem obrigação de fazer e não fazer 

ou de entrega de coisa (arts. 461 e 461-A, CPC), não se pode obstar a apresentação de 

defesa vencida, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e do 

devido processo legal. A divergência, portanto, limita-se aos meios pelos quais deve o 

devedor manifestar sua exceção, assim como à possibilidade de suspensão da execução e 

às matérias que podem ser arguidas.  
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19. Já é pacífica a inadmissibilidade de embargos de retenção na fase de 

cumprimento de sentença, ante as alterações do Código de Processo Civil que mantiveram 

o cabimento do pedido de retenção como matéria de embargos à execução de título 

extrajudicial. Isso não quer dizer, todavia, que o direito à indenização por benfeitoria e o 

respectivo direito de retenção tenham ficado desamparados. 

20. Além das “ações possessórias típicas”, também se apresentam como meio de 

proteção, ainda que indireta, da posse os denominados “remédios processuais de proteção 

da posse”, assim compreendidos os meios judiciais que não se fundamentam apenas e 

exclusivamente na posse, e não têm como objeto único e exclusivo a sua proteção. 

Os principais “remédios processuais de proteção da posse” mencionados pela 

doutrina são a ação de nunciação de obra nova, “ação de dano infecto”, “ação demolitória”, 

embargos de terceiro, “imissão de posse” e “ação reivindicatória”, merecendo inclusão 

neste rol, ainda, a ação de despejo, que tem por objeto a pretensão de restituição do imóvel.  
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