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RESUMO 

Trata a presente monografia da análise da usucapião de bens incorpóreos no ordenamento 

jurídico brasileiro. Tema esse de grande relevância em uma Era em que muito bens estão se 

tornando digitais - incorpóreos. A compreensão de que esses bens não podem ser objetos de 

posse revela-se incompatível com a realidade social e ignora a necessidade de uma efetiva 

proteção das situações jurídicas relacionadas com bens incorpóreos. Este trabalho traça um 

panorama sobre o tema para analisar de forma crítica a possibilidade de usucapião de bens 

incorpóreos no ordenamento jurídico brasileiro. A análise foi desenvolvida em três capítulos: 

os aspectos gerais sobre o Direito Civil Constitucional; o neoconstitucionalismo; o instituto da 

posse, como um pressuposto lógico para a compreensão da usucapião; e, por fim, a usucapião 

de bens incorpóreos, abordando a influência dos temas desenvolvidos nos capítulos 

antecedentes com especial atenção para o princípio da dignidade da pessoa humana, a 

legislação, jurisprudência e a função social da posse e da propriedade. Com uma reflexão crítica 

sobre os motivos que impediriam o reconhecimento da usucapião sobre bens incorpóreos, 

conclui-se pela sua possibilidade. 

 

Palavras-chave: Direito Civil Constitucional. Neoconstitucionalismo. Dignidade da pessoa 

humana. Posse. Usucapião de bens incorpóreos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

This monograph deals with the analysis of the adverse possession of intangible assets in the 

Brazilian legal system. This theme is of great relevance in an Era in which many goods are 

becoming digital - incorporeal. The understanding that these assets cannot be objects of 

possession there is no compatibility with the social reality. It ignores the need for effective 

protection of intangible assets. This study develops an overview of the theme to critically 

analyze the possibility of usucapion of intangible assets in the Brazilian legal system. The 

analysis progress in three chapter is: the general aspects of Civil Constitutional Law; 

neoconstitutionalism; the possession institute, as a logical assumption for the understanding of 

the discussion and, finally, the usucapion of intangible assets exploring the influence of the 

themes developed in the previous chapters with special attention to the principle of human 

dignity, legislation, jurisprudence and the social function of possession and property. With a 

critical reflection on the reasons that would prevent the recognition of adverse possession on 

incorporated goods, it concludes by its possibility. 

 

Keywords: Constitutional Civil Law. Neoconstitutionalism. Dignity of human person. 

Possession. Usucapion of intangible assets. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A usucapião é definida como um modo originário de aquisição da propriedade que 

advém do uso contínuo de um bem, durante certo lapso temporal. Tradicionalmente é analisada 

pela perspectiva da conversão da posse em propriedade. Uma situação fática precária que, ao 

longo do tempo, torna-se estável e alcança segurança jurídica. 

Como a sua constatação pressupõe a existência de uma posse perpetuada pelo tempo, 

somente haverá usucapião se for possível identificar uma posse. Esta última, por sua vez, na 

visão tradicional e majoritária, teria como objeto bens corpóreos. Portanto, não seria 

aparentemente viável uma usucapião de bens incorpóreos.  

Nas últimas décadas vem ocorrendo um verdadeiro processo de desmaterialização da 

propriedade (bens incorpóreos). Por conta disso, é necessário reavaliar criticamente a 

concepção acerca da usucapião e do objeto de posse. A compreensão de que esses bens não 

podem ser objetos de posse revela-se incompatível com a realidade social e ignora a necessidade 

de uma efetiva proteção das situações jurídicas relacionadas com bens incorpóreos. 

O entendimento de que a posse somente alcançaria os bens corpóreos foi durante muito 

tempo sustentada pela lógica civil clássica, que tinha por objetivo central a proteção da 

propriedade material. Relaciona-se com uma realidade social em que a patrimonialidade e a 

materialidade tinham destaque no estudo do Direito Civil. Entretanto, houve uma mudança de 

paradigma na pré-compreensão do Direito.  

Houve uma verdadeira transformação na análise do fenômeno jurídico. Com a 

“constitucionalização do Direito Civil”, a visão tradicional, individualista e patrimonialista foi 

substituída. Houve uma releitura de todos os institutos do Direito Civil à luz dos valores e 

princípios do Direito Constitucional. Por esse motivo fala-se, então, em Direito Civil 

constitucionalizado ou despatrimonializado fundado em valores não patrimoniais. 

Com essa revolução, continuar a sustentar a visão tradicional torna-se incompatível com 

atual fase científica do Direito Civil. Tudo porque os institutos de direito privado devem ser 

compreendidos de maneira funcionalizada. A partir dos valores constitucionais, e não pelo 

objeto em si, o fundamento da tutela jurídica da propriedade se encontra na sua função social e 

na dignidade da pessoa humana. 

Além disso, o Código Civil, ao tratar da posse, não faz distinção entre bens corpóreos e 

incorpóreos. Consequentemente, toda razão de ser que fundamenta a usucapião de bens 

corpóreos, também justifica a usucapião de bens incorpóreos. Acrescenta-se a isso o fato de 

que, atenta às transformações sociais, a jurisprudência já reconheceu a possibilidade de 
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usucapião de bens incorpóreos.  

Nesse sentido, levando-se também em consideração a realidade social, uma Era que 

grande parte dos bens estão se tornando digitais (desmaterializados), o estudo do tema se faz 

ainda mais relevante.  

Sobre a metodologia, a pesquisa desenvolvida foi bibliográfica exploratória, tendo como 

fontes de busca por informações a legislação, a doutrina, a jurisprudência.  

Quanto à estrutura deste estudo, no segundo capítulo aborda-se os aspectos gerais sobre 

o Direito Civil Constitucional e o Neoconstitucionalismo. Esses pontos se mostram 

imprescindíveis para iniciar o tema, pois a partir deles todos os institutos do Direito Civil, como 

a usucapião, ganharam uma nova interpretação. Portanto, constituem as premissas teóricas 

científicas metodológicas sobre as quais se desenvolveu este trabalho.  

Já o terceiro capítulo, por ser um pressuposto lógico para a compreensão do instituto da 

usucapião, traz uma abordagem sobre a posse. Delimita-se a sua origem, conceito, natureza 

jurídica, teorias e tratamento da legislação.  

Por fim, o quarto e último capítulo é reservado ao tratamento do tema central proposto 

no presente trabalho. Para tanto, retomou-se as premissas apontadas no segundo capítulo e se 

desenvolveu uma análise do instituto da usucapião à luz do princípio da dignidade da pessoa 

humana e da função social da posse e da propriedade.   
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2. O DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL E O NEOCONSTITUCIONALISMO  

 

2.1. O Direito Civil Constitucional 

 

Nos primórdios do constitucionalismo moderno, a Constituição era responsável por 

ditar as relações entre o Estado e o cidadão, sendo considerada, por esse motivo, um documento 

meramente político. Além disso, por não desfrutar de aplicabilidade direta e imediata, ela não 

tinha força normativa.1 

Desse modo, a Constituição se restringia à organização política e administrativa do 

Estado, ficando a cargo do Código Civil a tarefa de disciplinar todas as relações privadas. Daí 

porque era considerado a “Constituição do Direito privado”.  

Nesse contexto, inspirada pelo Código Napoleônico, a lógica civil clássica consagra 

os ideais burgueses, ao ter por objeto central a proteção da propriedade. O Direito Civil, nessa 

perspectiva, é um direito patrimonial e materialista. Suas preocupações, além da propriedade, 

alcançavam as normas relativas ao contrato e à família.2 Esses eram os protagonistas do regime 

liberal.  

Ressalta-se ainda que, na visão liberal do Direito Civil, o Direito Constitucional e Civil 

não se comunicavam. O direito privado voltava-se aos direitos naturais e inatos dos indivíduos, 

enquanto o direito púbico, aquele emanado pelo Estado, ficava a cargo da tutela de interesses 

gerais.3 

No Brasil, sob as concepções do liberalismo econômico, o Código Civil de 1916 surgiu 

com o objetivo de proteger “os direitos e liberdades do indivíduo contra as ingerências do 

Estado”. Sua atuação estava voltada à regulação dos sujeitos de direito, como o contratante, o 

proprietário, o marido e o testador. Relegava-se a Constituição o papel de elemento subsidiário 

do sistema, sua aplicação se daria na ausência de norma específica ou depois de frustrada a 

tentativa interpretativa.4 

Depois de ter vivenciado diversas atrocidades, a Europa do pós-segunda guerra 

mundial passou a promulgar Constituições que promovessem valores anteriormente ignorados, 

como a democracia, a solidariedade e a proteção da dignidade da pessoa humana. 

Em razão disso, verificou-se a necessidade de rompimento com o sistema tradicional, 

                                                   
1 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do 

Direito Constitucional no Brasil. Revista EMERJ, v. 9, n. 33, Rio de Janeiro: EMERJ, 2006, p. 72. 
2 FARIAS; ROSENVALD, Curso de direito civil, vo. 1. 15. ed. Salvador: JusPodivm, 2017a, op. cit., p. 65.  
3 MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um Direito Civil Constitucional. Revista Estado, Direito e 

sociedade, v. 1, Rio de Janeiro: PUC-Rio, 1991, p. 2.  
4 FARIAS; ROSENVALD, 2017a, op. cit., p. 66.  
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que concebia o Direito Civil pelo viés individualista e patrimonialista.  Surgiu, então, uma nova 

visão, a funcionalização de seus institutos a partir dos valores e princípios constitucionais. 

Portanto, o enfoque do Direito Civil foi deslocado do patrimônio para o ser humano e sua vida 

em sociedade5.  

Nesse contexto, a Constituição se tornou a unidade unificadora de todo o sistema 

jurídico, inclusive, um alicerce de sustentação do direito privado. Desse modo, o Código Civil 

saiu do centro de todo o regulamento da vida privada e seus princípios passaram a ser extraídos 

do próprio texto constitucional.6 

Com o pós 1988, a Constituição se tornou a máxima de todo o sistema jurídico 

brasileiro, a norma fundante da sociedade. Seu texto transformou-se em um verdadeiro filtro, 

ou seja, com base na axiologia constitucional foi feita uma releitura de toda a legislação 

infraconstitucional. Nesse sentido, a Carta Magna passou a ser, portanto, um modo de olhar e 

reinterpretar todos os ramos do Direito, sem exceção.  

Em vista disso, a adjetivação atribuída ao Direito Civil, como sendo esse atualmente 

um direito constitucionalizado, socializado, ou ainda, despatrimonializado, tem por objetivo 

uma releitura do Direito Civil à luz do Direito Constitucional, seus valores e princípios. 

Objetivo esse que privilegia os valores não patrimoniais, como a dignidade da pessoa humana.7-

8 

Segundo Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald9, embora o atual Código Civil 

de 2002 tenha entrado em vigor após a promulgação da Constituição Federal de 1988, ele já 

nasceu “velho”. Logo, ele seria uma codificação descompromissada com a realidade social por 

ter sido elaborado à época do regime militar.  

Com isso, as mudanças ocorridas na sociedade atual exigem o estabelecimento de um 

Direito Civil capaz de proteger a vida humana em sua integralidade, contemporâneo com a 

sociedade que lhe cumpre pacificar. Com isso, o novo Direito Civil tem por fim a proteção da 

pessoa humana, e não mais simplesmente o seu patrimônio. 

Seguindo esse raciocínio, Gustavo Tepedino10 adverte que a intervenção do Estado nas 

                                                   
5 Tal fato proporcionou a retirada de algumas matérias da esfera do Código Civil. Passaram a ser disciplinadas em 

diplomas legais específicos, os chamados “microssistemas”, e viabilizou a chamada “descodificação do Direito 

Civil”. Para maiores detalhes: FARIAS; ROSENVALD, 2017a, op. cit. 
6 FARIAS; ROSENVALD, 2017a, op. cit., pp. 66-67.  
7 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. Revista de 

Direito do Estado, ano 1, n. 3, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, pp. 21-22. 
8 Nesse contexto, atenta-se para a funcionalização do direito de propriedade, que exige uma nova compreensão a 
partir dos valores sociais e humanitários contidos na Constituição. Ponto esse que será explorado adiante. 
9 Ibidem, p. 73.  
10 TEPEDINO, op. cit., pp. 21-22.  
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relações privadas não significa uma supressão do direito privado em face do direito público. 

Pelo contrário, a metodologia civil constitucional revigora os institutos do Direito Civil, 

parametrizando-os à dignidade humana a fim de que sejam mecanismos para a sua 

concretização.11 A funcionalização dos institutos importa, portanto, a busca de se garantir e se 

promover os valores sobre os quais se funda o ordenamento.12 

Compartilhando do mesmo entendimento, para Luís Roberto Barroso13, a principal 

marca da constitucionalização do Direito Civil não é a inserção no texto constitucional de 

normas próprias de outros institutos do Direito. Seu objetivo central, nessa perspectiva, é a 

reinterpretação do Direito Civil sob a ótica constitucional, visto que a Constituição é o centro 

do sistema jurídico, um vetor de interpretação para todas as normas do sistema.  

Em suma, a constitucionalização do Direito Civil tem avançado de maneira 

progressiva no Brasil. Entretanto, a propagação dos valores, princípios e regras da Constituição, 

não se restringem ao direito privado, alcança todo o ordenamento jurídico. Esse processo recebe 

o nome de neoconstitucionalismo ou novo Direito Constitucional.   

 

2.2. O Neoconstitucionalismo 

 

Ana Paula de Barcelos14 explica que a expressão neoconstitucionalismo é usada para 

nomear o período atual do constitucionalismo. Ela esclarece que, embora o prefixo neo 

transmita a ideia de algo novo, o constitucionalismo contemporâneo não é completamente 

diverso daquele que o antecedeu. Por outro lado, é possível visualizar no neoconstitucionalismo 

particularidades próprias, as quais nos permitem concluir que de fato estamos em uma nova 

fase do Direito Constitucional. 

Levando-se em consideração três marcos fundamentais, o histórico, filosófico e o 

teórico, Luís Roberto Barroso15 reconstrói a trajetória do Direito Constitucional nas últimas 

décadas no Brasil e na Europa. Segundo ele estão contidos nesses três marcos as principais 

ideias e mudanças de paradigma que levaram a doutrina e a jurisprudência a criarem um novo 

olhar sobre a Constituição, bem como o papel dela na interpretação jurídica geral. 

Quanto ao marco histórico, o neoconstitucionalismo ou também chamado de novo 

                                                   
11 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: Reais, vol. 5, 13. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2017b, p. 175. 
12 PERLIGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Introdução ao direito civil constitucional. Trad. Maria Cristina 

de Cicco. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 226. 
13 BARROSO, 2006, op. cit., pp. 68-69.  
14 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas 

públicas. Revista de Direito Administrativo, v. 240, Rio de Janeiro: FGV, 2005, p. 83. 
15BARROSO, 2006, op. cit., p. 44.  
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direito constitucional, tem início como o processo de redemocratização da Europa no pós- 

segunda guerra mundial e se reafirma durante a década de 1970 com a redemocratização de 

países, como Espanha e Portugal. No Brasil, o início do neoconstitucionalismo se deu a partir 

da promulgação da Constituição de 1988. 

Foi ao longo da segunda metade do século XX na Europa que o neoconstitucionalismo 

ou novo direito constitucional se desenvolveu. Logo após a Segunda Guerra Mundial e ao longo 

da segunda metade do século XX, a Europa viveu um processo de reconstitucionalização. Tal 

transformação redefiniu “o lugar da Constituição e a influência do direito constitucional sobre 

as instituições contemporâneas”. Essa aproximação entre constitucionalismo e democracia 

criou uma nova forma de organização política, chamada de “Estado Democrático de Direito”.16 

Nesse cenário, a Constituição Alemã de 1949, bem como a criação do Tribunal 

Constitucional Federal de 1951, foram as principais referências para o desenvolvimento do 

neoconstitucionalismo. A partir disso, deu-se início a uma imensa produção teórica e 

jurisprudencial, responsável pela promoção científica do direito constitucional nos países de 

tradição romana17. 

Já no Brasil o renascimento do Direito Constitucional ocorreu com a promulgação da 

Constituição de 1988 e o consequente processo de redemocratização que ela proporcionou.  

Segundo Luís Roberto Barroso “sob a constituição de 1988, o Direito Constitucional no Brasil 

passou de desimportância ao apogeu em menos de uma geração.”18 

Quanto ao marco filosófico, o neoconstitucionalismo surge no ambiente do pós-

positivismo. 

Desenvolvido no século XVI, o jusnaturalismo aproximou a lei da razão, 

transformando-se na filosofia do Direito. No final do século XIX, o direito natural entrou em 

decadência com a ascensão do positivismo jurídico.19 Em busca de objetividade científica, o 

positivismo equiparou o Direito à lei e afastou o pensamento jurídico da filosofia e das 

discussões sobre justiça. Essa visão atingiu sua decadência com a derrota do fascismo na Itália 

e do nazismo na Alemanha, regimes que sob o argumento da legalidade cometeram grandes 

atrocidades.  

Por conseguinte, a queda do pensamento jusnaturalista e o fracasso político do 

                                                   
16 BARROSO, 2006, op. cit., p. 45. 
17 A Constituição Italiana de 1947 e a instalação da Corte Constitucional em 1956 foram grandes referências para 

o novo Direito Constitucional. Também enriqueceram o debate em prol do neoconstitucionalismo a 

redemocratização e reconstitucionalização de alguns países, como Portugal e Espanha. Nesse sentido, confira-se 
BARROSO, 2006, op. cit. 
18 BARROSO, 2006, op. cit., p. 45-92. 
19 Ibidem, p. 47. 
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positivismo acirraram o debate sobre o Direito, sua função social e interpretação. 

Segundo Ana Paula de Barcellos20 posteriormente à Segunda Guerra Mundial, muitos 

ordenamentos jurídicos mundo afora passaram a inserir em seus textos elementos normativos 

vinculados a valores, em especial à dignidade humana e aos direitos fundamentais. Além disso, 

com o desfecho da Segunda Guerra Mundial, a ética e os valores retornaram ao estudo do 

Direito assim como opções políticas foram inseridas nos textos jurídicos.21 

Nesse contexto evidencia-se que o pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita. 

A superação da filosofia jurídica positivista de certa forma liberta da dependência absoluta do 

texto legislado. Passa-se, então, a reconhecer a normatividade dos princípios, como o da 

dignidade da pessoa humana, que alcança a posição de princípio fundamental de todo o sistema, 

do qual se irradiam os demais direitos fundamentais. Além disso, o pós-positivismo trouxe 

também a centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre o Direito e a ética.  

Esse novo modelo jurídico atribui normatividade aos princípios e define interações entre os 

valores reconhecidos e as normas do sistema. A partir disso, estabelece uma nova hermenêutica 

constitucional com a criação de uma teoria dos direitos fundamentais alicerçada no fundamento 

da dignidade humana. 

Numa perspectiva material do neoconstitucionalismo, houve a incorporação de valores 

e opções políticas nos textos constitucionais, especialmente no que tange à promoção da 

dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. 22 É, portanto, uma reaproximação 

entre Direito e Filosofia, Direito e ética23. 

Com relação ao marco teórico do neoconstitucionalismo, aponta-se 3 (três) mudanças: 

o reconhecimento da força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional 

e a elaboração de diferentes categorias para uma nova interpretação constitucional.24 

Quanto à atribuição de força normativa à Constituição, segundo Barroso25 essa foi uma 

das maiores mudanças de paradigma ocorridas. A Constituição foi alçada à condição de diretriz 

máxima de todo o sistema. Suas proposições adquiriram caráter vinculativo e obrigatório, 

direitos são irradiados diretamente do texto constitucional.   

Já no que diz respeito a expansão da jurisdição constitucional, ela está atrelada à 

                                                   
20 BARCELLOS, op. cit., p. 85. 
21 Cf. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro. 

Revista da EMERJ, v. 4, n. 15, Rio de Janeiro: EMERJ, 2001.  
22 BARCELLOS, op. cit., p. 85. 
23 BARROSO, 2006, op. cit., p. 45.  
24 Ibidem, p. 92. 
25 Ibidem, pp. 49-48. 
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adoção de um modelo de verificação da compatibilidade de um ato em relação à Constituição26-

27 

Por último, no que tange ao reconhecimento de uma nova dogmática da interpretação 

constitucional, Barroso explica que na interpretação tradicional as normas eram vistas como 

regras, enunciados descritivos de condutas a serem seguidas28. Com isso, o papel do intérprete 

do Direito era a simples aplicação da norma em abstrato.  

Com o tempo “verificou-se que a solução dos problemas jurídicos nem sempre se 

encontra no relato abstrato do texto normativo”.29 Dessa forma, na nova interpretação 

constitucional, o intérprete transforma-se em co-participante da criação do Direito. Ele 

completa o trabalho do legislador ao dar valoração de sentido às cláusulas abertas e também ao 

se fazer escolhas dentre as soluções que se apresentam de forma a conferir sentido e alcance à 

norma.  

A partir dessa visão metodológica, os princípios passaram a ter força normativa 

semelhante às regras. Ressalta-se que, regras e princípios constituem comandos diversos, sendo 

que as regras extraem a solução desejada a partir da sua prescrição abstrata, diferentemente dos 

princípios. Estes últimos, por se tratarem de normas que consagram valores ou indicam fins 

públicos, dependem da hermenêutica do intérprete para traçar a definição concreta de seu 

sentido e alcance.30 Daí a importância da construção de uma nova interpretação constitucional.  

A constitucionalização do Direito, portanto, é decorrência desse novo processo, que 

traz consigo a propagação dos valores contidos nos princípios e regras da Constituição para 

todo o ordenamento jurídico. Feitas todas essas considerações para a delimitação das premissas 

teóricas desta análise, passa-se ao tema posse, antecedente lógico necessário para a reflexão 

acerca da usucapião. 

 

3. A POSSE 

 

3.1 Breve histórico da Posse 

 

José Carlos Moreira Alves discorre que “poucas matérias há, em direito, que tenham 

dado margem a tantas controvérsias como a posse. Sua bibliografia é amplíssima, e constante 

                                                   
26 BARROSO, 2006, op. cit., p. 50. 
27 Essa verificação de compatibilidade é chamada de controle de constitucionalidade, cuja análise mais 

aprofundada não compõe o recorte temático deste trabalho. 
28 Ibidem, p. 53. 
29 BARROSO, 2006, op. cit., pp. 53-54. 
30 Ibidem, pp. 54-55. 
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a afirmação dos embaraços de seu estudo”.31     

Apontar a origem da posse é um esforço árduo dentro do campo jurídico, devido à falta 

de compreensões harmônicas dentre os estudiosos que se debruçam no estudo dessa temática.32  

As divergências vão desde o local e o período histórico das reflexões às teorias que 

buscam justificar se a posse é anterior ao surgimento das ações possessórias ou mera 

consequência do processo reivindicatório. 

Sobre a posse em tempos remotos, Paulo Nader explica que, movidos pelo instinto de 

sobrevivência, os antigos se utilizavam das coisas sem se preocupar com a distinção entre posse 

e propriedade. Organizados em grupos, ocupavam espaços e se serviam de utensílios e frutos 

em habitações improvisadas. E continua a dizer, mencionando trecho da obra de Clovis 

Beviláqua, que as terras pertenciam às tribos, podendo os indivíduos nela habitarem de acordo 

com as suas necessidades. Todavia, para fazerem uso das coisas nelas existentes, deveriam estar 

comprometidos com o interesse da coletividade e submetidos às determinações da tribo.33  

Como reflexo da necessidade de preservação da harmonia do grupo social o Direito 

foi se desenvolvendo. A observação da prática mostrou ser possível ao homem conservar as 

coisas em seu poder sem o caráter de definitividade, um poder meramente de uso. 

Estabelecendo, então, uma distinção entre um poder temporário, ligado a posse, e outro 

permanente, ligado a propriedade. 

Essa relação intrínseca entre homem e coisa, segundo Cristiano Chaves de Faria e 

Nelson Rosenvald, teria dado origem a posse, essa “historicamente justificada no poder físico 

sobre as coisas e na necessidade do homem de se apropriar de bens”.34  

A experiência romana foi tão importante para traçar os alicerces do estudo da posse 

como hoje conhecemos, que Caio Mário é enfático ao dizer que o Direito Romano “foi 

particularmente minucioso ao disciplinar este instituto. Tão cuidadoso, que quase todos os 

sistemas jurídicos vigentes adotam-no por modelo”.35   

Reconhecendo também a relevância do sistema jurídico romano para o 

desenvolvimento da posse, Paulo Nader afirma que foi a partir do Direito Romano que o estudo 

jurídico adquiriu caráter técnico. Segundo o autor, para a utilização da proteção possessória 

                                                   
31 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: evolução histórica, vol. 1, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p.1. 
32 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das coisas, vol. 4, 28. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 45. 
33 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Direito das coisas, vol. 4, 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 59-

60. 
34 FARIAS; ROSENVALD, 2017b, op. cit, p. 60. 
35 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. 4, 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 

32. 
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nesse ordenamento jurídico, seriam necessários dois requisitos: apossessio naturalis e animus 

ou affectio possidendi. O primeiro refere-se ao poder físico sobre a coisa, enquanto o segundo 

à intenção de utilizar-se dela de acordo com os fins econômicos a que ela se destina.36  

Ainda sobre o desenvolvimento da posse, aponta Paulo Nader que dentro dos Direitos 

Reais a posse se estendia apenas a propriedade. Com o passar do tempo, novas ideias surgiram, 

como a extensão do conceito de posse aos direitos pessoais.37 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, o direito pessoal traduz-se “numa relação jurídica 

pela qual o sujeito ativo pode exigir do sujeito passivo determinada prestação. Constitui uma 

relação de pessoa a pessoa e tem, como elementos, o sujeito ativo, o sujeito passivo e a 

prestação”. 38 

Salienta-se ainda que, inseridos dentro do estudo do Direito das Coisas, os Direitos 

Reais estão elencados no art. 1.225 do Código Civil de 2002 e consistem em um poder jurídico, 

direto e imediato, do titular sobre a coisa com exclusividade e contra todos. Seus elementos 

fundamentais são: sujeito ativo, coisa e relação ou poder do sujeito para com a coisa, 

denominado domínio. 

Outro ponto de destaque envolve as teorias de Neibuhr e Ihering que buscam explicar 

a origem da posse. Elas se desenvolvem a partir da reflexão se a posse seria conhecida do 

Direito antes do surgimento dos seus mecanismos de proteção, ou se seria apenas uma 

consequência do processo reivindicatório.39   

A primeira teoria, exposta por Neibuhr e defendida pelo jurista alemão Friedrich Carl 

von Savigny, explica que parte das terras conquistadas pelos romanos eram dadas aos cidadãos 

e outra parte destinada às cidades. Posteriormente, com a grande expansão do Império Romano, 

às terras destinadas as cidades também foram cedidas aos cidadãos, para que ganhassem 

utilidade. Essas terras foram divididas em pequenos lotes, chamados possessiones, os quais 

eram concedidos à título precário, sem qualquer garantia, permitindo-lhes apenas a fruição e se 

diferenciavam da propriedade quiritária.  

Destaca-se que, presente no Direito quiritário desde os primeiros séculos de Roma, a 

propriedade quiritária atentava contra a equidade, pois era concedida apenas aos cidadãos 

romanos. Além da cidadania, para o reconhecimento dessa propriedade, era necessário o 

preenchimento de outros dois requisitos, que o terreno fosse itálico, e que tivesse sido adquirido 

                                                   
36 NADER, op. cit., p. 60. 
37 Ibidem, p. 60.   
38GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro: Reais, vol.5, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 20.  
39 GONÇALVES, 2017, op. cit., p. 44. 
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por modo convencional adequado.40 

Neste contexto, por não serem considerados proprietários das terras que recebiam, no 

caso de possíveis invasões, os beneficiários não podiam se valer de uma ação reivindicatória, a 

chamada reinvindicatio. Sua utilização era exclusiva do titular da propriedade. Visando trazer 

uma proteção jurídica, criou-se o procedimento especial chamado de interdito possessório.41  

 Evidencia-se que, para a teoria de Neibuhr, a posse surgiu com a distribuição das 

terras conquistadas pelos romanos em pequenos lotes, chamados de possessiones. Isso 

ocasionou o surgimento dos interditos possessórios, mecanismos de proteção da posse, aos 

beneficiários das áreas concedidas. Então, antes mesmo do surgimento dos interditos 

possessórios, a posse já era conhecida dentro do campo jurídico. Os interditos possessórios, 

teriam sido criados como forma de proteção à posse.   

Já a segunda teoria, defendida pelo jurista alemão Rudolf von Ihering, entende que, na 

verdade, os interditos possessórios seriam a causa da posse. Essa, portanto, apenas mera 

consequência da proteção jurídica. Para Ihering, a utilização do uti possidetis teria dado origem 

à posse. Desse modo, o pretor, figura que deu origem ao magistrado, poderia conceder a posse 

da coisa a uma das partes, antes mesmo da definição do litígio sobre a propriedade.42  

Explica Carlos Roberto Gonçalves43 que, à época, os interditos possessórios eram 

considerados incidentes preliminares do processo reivindicatório.  Atribuíam ao pretor o poder 

de discricionariamente conceder a posse da coisa em discussão a qualquer uma das partes 

envolvidas na demanda. Todavia, isso deveria ocorrer antes que o processo reivindicatório 

adquirisse forma contenciosa em juízo e não eximia o beneficiário com a posse da coisa da 

responsabilidade de produzir provas de seus direitos.  

Na prática, a inércia das partes consolidava a decisão provisória do pretor, pois o 

beneficiário da medida, praticamente já tinha assegurado o domínio da coisa. A situação de fato 

declarada em favor de um dos litigantes, deixava a parte contrária em uma posição “inferior”, 

o que acabava também ocasionando o seu desinteresse no prosseguimento na Ação. Daí porque 

não se verificava mais interesse na continuidade da ação reivindicatória. 

Com o tempo, o critério da discricionariedade para a concessão da posse da coisa a 

uma das partes, até então utilizado, foi superado. O beneficiário provisório da coisa litigiosa, 

                                                   
40 NETO, António Ribeiro Costa. Breves reflexões sobre a propriedade privada romana. Âmbito Jurídico: o 

seu portal jurídico na internet, 2015. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-134/breves-

reflexoes-sobre-a-propriedade-privada-romana/>. Acesso em: 10 ago. 2020.  
41 Ibidem. 
42 NADER, op. cit., pp. 60-61. 
43 GONÇALVES, 2017, op. cit., pp. 44-45. 
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passou a ser aquele que apresentasse melhores provas na fase inicial da Ação reivindicatória. 

Prevendo o insucesso, por não dispor de outras provas além das já produzidas, a parte contrária 

se omitia de realizar as diligências que lhe incubem ao andamento do processo, ocasionando o 

fim da ação reivindicatória. Mais uma vez, as partes se desinteressavam no prosseguimento da 

ação, visto que a situação se tornava praticamente definida a favor do ligante com a posse 

provisória da coisa.44  

Ao longo dos anos, esse processo preliminar, vinculado à ação reivindicatória, 

adquiriu autonomia. Alcançou, então, a posse proteção jurídica por meio de uma ação própria. 

Por essa razão, diferente dos defensores da primeira teoria que acreditam que a posse é anterior 

a sua proteção jurídica, os adeptos da segunda concepção sustentam que a posse tenha surgido 

como uma mera consequência do processo reivindicatório.45  

Embora cada uma das teorias discutidas tente apontar a origem da posse por meio da 

influência dos interditos possessórios, ela permanece até os dias de hoje controversa. Portanto, 

não é possível indicar “com certeza qual das teorias expostas reflete a verdadeira história do 

aludido instituto”.46 

É importante ressaltar ainda, que o estudo da origem da posse para o mundo 

contemporâneo não se esgota apenas no Direito Romano. Segundo José Carlos Moreira Alves, 

há influências do Direito Canônico e da Gewere.47-48 

Feitas as considerações a respeito do histórico da posse, passamos a análise do seu 

conceito.  

 

3.2. Conceito de Posse 

 

Assim como há divergência quanto à origem histórica da posse e às teorias que a 

fundamentam, os estudiosos do ramo também salientam sobre as dificuldades de sua 

conceituação.49 

A própria etimologia da posse, que sugere que os termos posse e possuir derivam dos 

vocábulos possessio e possidere, é controversa. Alguns estudiosos limitam a pesquisa ao 

afirmarem que possessio advém de posse, poder.50 

                                                   
44 GONÇALVES, 2017, op. cit., pp. 44-45. 
45 Ibidem, p. 45. 
46 Ibidem.  
47 ALVES, op. cit., p. 2. 
48 Salienta-se que não se desenvolvera uma análise a respeito do Direito Canônico e da Gewere por não fazerem 
parte do recorte temático do presente trabalho. 
49 NADER, op. cit., p. 61. 
50 PEREIRA, op. cit., p. 33. 
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Caio Mário51 argumenta que o fato de os textos jurídicos romanos a respeito da posse, 

embora datem de períodos históricos diferentes, contribuem para a falta de consenso à 

conceituação da posse. 

Além disso, com o objetivo de pôr fim a controvérsia, o autor ressalta que a melhor 

definição vem da junção “das expressões sedere e sessio (assentar-se) às partículas pot ou pos, 

que lhes dão ênfase e reforço”. Ele salienta ainda que a palavra posse pode ter vários 

significados, a depender do contexto que é aplicada, como a posse de uma autoridade pública - 

investidura em cargo público, uma pessoa afortunada -, pessoa de altas posses, etc.52 

Apesar de existirem divergências sobre o conceito da posse, é consenso em todas as 

escolas jurídicas, “a ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de 

ser ou de não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e 

defendendo-a.” 53 

No direito positivo brasileiro, o conceito de posse é extraído a partir da definição de 

possuidor, presente no art. 1.196 do Código Civil de 2002, que o define como “todo aquele que 

tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.54  

Por essa definição, nota-se que o ordenamento jurídico brasileiro adota, ainda que de 

maneira segmentária, a teoria objetiva de Ihering, ao tratar como possuidor aquele que sendo 

ou não proprietário da coisa, em nome próprio, exterioriza uma das faculdades da propriedade55.  

Visto o conceito de posse, analisa-se as divergências acerca de sua natureza jurídica.  

 

3.3. Natureza jurídica da Posse 

 

Desde o Direito Romano até os dias atuais, a natureza jurídica da posse, assim como 

toda a sistemática desse complexo instituto, permanece longe de encontrar uniformidade entre 

os doutrinadores que há séculos investigam o fenômeno possessório.56 

Nesta senda, a respeito do tema, a natureza jurídica da posse está dividida em três 

correntes distintas: a primeira, amparada por juristas como Donnellus, Voet, Windscheid, De 

Filipis, Trabucchi, dentre outros, sustenta ser a posse um fato. A segunda, que afirma que a 

posse seria um direito, tendo como defensores Ihering, Molitor, Cogliolo, Teixeira de Freitas, 

Edmundo Lins, e outros. A terceira, por fim, considera a posse simultaneamente um fato e um 

                                                   
51 PEREIRA, op. cit., p. 33. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem, p. 34. 
54 GONÇALVES, 2017, op. cit., p. 58. 
55 FARIAS; ROSENVALD, 2017a op. cit., p. 65. 
56 PEREIRA, op. cit., p. 40. 
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direito, e tem como apoiadores Savigny, Merlin, Namur, Domat, Ribas e Lafayette.57 

Para o jurista alemão Ihering, defensor da corrente que considera a posse um direito, 

tal caráter deve ser reconhecido, pois segundo ele, “a posse consiste em um interesse 

juridicamente protegido”. Portanto, o instituto em questão recebe proteção jurídica por se tratar 

de uma condição para o exercício do direito de propriedade.58  

Assim, ainda que a posse tenha um caráter fático, ela deve ser reconhecida como um 

direito, como bem sustentam alguns dos mais renomados juristas brasileiros, a exemplo de 

Orlando Gomes, Caio Mário Pereira da Silva, Teixeira de Freitas, entre outros. 

Para a segunda corrente, a posse seria essencialmente um fato, ao qual a lei atribui 

determinados efeitos jurídicos. A posse corresponderia, portanto, a uma relação fática que é 

protegida pelo ordenamento jurídico em razão dos efeitos que ela produz.59 

Nesse sentido, para alguns autores, dentre eles Alberto Trabucchi, a posse corresponde 

a um fato, já que a proteção possessória não exige prova de domínio. Para o jurista italiano 

Trabucchi, “aquele que se encontra em uma situação de fato poderá exercitar determinados 

poderes, sendo que a lei atribui a tutela até quando não se demonstre sua contradição como um 

direito”.60 

Em contrapartida, para o jurista Friedrich von Savigny, um dos grandes defensores da 

terceira corrente - também chamada de eclética - sustenta ser a posse simultaneamente um fato 

e um direito. Ele explica que a posse tem essa natureza dúplice, pois se considerada em si 

mesma é um fato, e se considerada nos efeitos que produz - a usucapião e os interditos - é um 

direito.61    

Entre os doutrinadores predomina a corrente que defende ser a posse um direito.  

Corroboram com esse entendimento Washington de Barros Monteiro, Orlando Gomes, Carlos 

Alberto Dabus Maluf, Caio Mário Pereira da Silva, dentre outros.62 

Sendo a posse um direito, outra dúvida que surge é quanto à sua caracterização, ou 

seja, se poderia ser caracterizada como um direito real ou pessoal.63 

Carlos Roberto Gonçalves64 analisa cada uma das características e princípios dos reais 

                                                   
57 PEREIRA, op. cit., p. 40. 
58 GONÇALVES, 2017, op. cit., pp. 72-73. 
59 NADER, op. cit., p. 64. 
60 NADER, op. cit., p. 64. 
61 GONÇALVES, 2017, op. cit., p. 72. 
62 DIAS, Fabio Henrique Di Lallo. Usucapião da propriedade imaterial. São Paulo, 2010. Dissertação (Mestrado 

em Direito Civil), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2010, p. 35. Disponível em: < 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-06072011-110327/pt-br.php >. Acesso em: 10 jun. 2020. 
63 GONÇALVES, 2017, op. cit., p. 73. 
64 Ibidem, p. 74. 
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e pessoais, a fim de averiguar em qual dessas duas categorias a posse melhor se encaixaria. 

Segundo ele, os direitos reais são exercidos contra todos (erga omnes), o que resulta no direito 

de perseguir e reivindicar a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua - direito de 

sequela. 

Nessa categoria de direitos, Gonçalves prepondera também o princípio da publicidade 

ou visibilidade em razão de os bens serem adquiridos somente após o registro do respectivo 

título para os imóveis, ou por tradição no caso dos móveis. Exige-se, portanto, que todos tenham 

conhecimento de quem são seus titulares.65 

Além disso, seu objeto é uma coisa suscetível de apropriação, e suas hipóteses 

constituem os chamados numerus clausus (rol taxativo) por estarem previstas pelo ordenamento 

jurídico.66 

Quanto aos direitos pessoais, esses têm caráter relativo, só obrigando as partes 

contratantes. Aperfeiçoam-se por meio de um acordo de vontades, dispensando a publicidade. 

Ademais, por vigorar o princípio da autonomia de vontades, as partes possuem enorme 

liberdade de contratar.67 

Diante disso, para Savigny, a posse, além de ser um fato, também seria um direito 

pessoal ou obrigacional. Já para Ihering, a posse seria tratada como um direito real. Contudo, 

para outros autores, ela não se trata de direito real nem pessoal, por não se enquadrar plenamente 

em nenhuma dessas categorias. Logo, a posse seria compreendida como um direito especial - 

sui generis.68  

Vale ressaltar, todavia, que tanto o Código Civil brasileiro de 1916, quanto o atual de 

2002, optaram por não inserir a posse entre os direitos reais.69 

Eis as palavras de Carlos Roberto Gonçalves acerca da inserção da posse entre os 

direitos reais ou pessoais:  

 

Todavia, o simples fato de não tê-la incluído no aludido rol não é bastante para 

justificar a sua inserção na categoria dos direitos pessoais, uma vez que a doutrina 

reconhece a existência de outros direitos reais no mesmo diploma, também nele não 

incluídos, como o direito de retenção e o pacto de retrovenda, por exemplo. (sic) 

 

Para Paulo Nader a posse no ordenamento brasileiro não se traduz em direito real, mas 

pessoal, visto que não está inserida dentro da classificação dos direitos reais do art. 1.225 do 

                                                   
65 GONÇALVES, 2017, op. cit., p. 75. 
66 Ibidem, p. 74-75. 
67 GONÇALVES, 2017, op. cit., p. 75. 
68 Ibidem, p. 73. 
69 Ibidem, p. 76. 
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CC/02. “Além disso, a posse carece de certos predicados inerentes aos direitos reais, a saber: 

direito de sequela, validade erga omnes, publicidade”.70 

Carlos Roberto Gonçalves, por sua vez, afirma que a melhor opinião é a dada por 

Clóvis Beviláqua e José Carlos Moreira Alves, que argumentam ser a posse um direito especial, 

sui generis, que “não só não se encaixa nas categorias dogmáticas existentes, mas também não 

dá margem à criação de uma categoria própria que se adstringiria a essa figura única”.71 

Feitas as considerações sobre a natureza jurídica da posse, passa-se à análise dos 

elementos que caracterizam esse instituto, por meio do estudo de cada uma de suas teorias.  

 

3.4. Teorias da Posse 

 

Na busca pela identificação dos elementos da posse, algumas teorias foram elaboradas 

ao longo do tempo. As duas principais são: a teoria subjetiva e a teoria objetiva, desenvolvidas 

respectivamente pelos juristas alemães Friedrich Karl von Savigny e Rudolf von Ihering,72. 

Embora divergentes, essas teorias possuem um papel de destaque no estudo da posse. 

Elas influenciaram o pensamento jurídico em diferentes lugares do mundo no século XIX.73 

Posteriormente, no início do século XX, o estudo possessório ganhou novas ideias. 

Diante da importância do reconhecimento do caráter econômico e da função social da posse, 

surgiram as chamadas teorias sociológicas, contribuição dada pelos juristas sociólogos Perozzi, 

Saleilles e Hernandez Gil.74 

Dada a relevância dessas teorias para o estudo da posse no ordenamento jurídico 

brasileiro, analisa-se cada uma delas.  

 

3.4.1. Teoria subjetiva da Posse 

 

Na teoria subjetiva da posse de Savigny, para que se atribua a alguém a qualidade de 

possuidor, é necessário a combinação de dois elementos distintos: o corpus e o animus domini.75 

O primeiro, também chamado de elemento material ou objetivo da posse, é 

conceituado como um poder físico sobre a coisa.76 Nesse sentido, como bem destacam Caio 

                                                   
70 NADER, op. cit., p. 66. 
71 GONÇALVES, 2017, op. cit., p. 77. 
72 GONÇALVES, 2017, op. cit., p. 45. 
73 Ibidem, p. 41. 
74 Ibidem, p. 45. 
75 Ibidem 
76 PEREIRA, op. cit., p. 35. 
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Mário e Carlos Roberto Gonçalves77, esse elemento está ligado a retenção física da coisa pelo 

possuidor, ou seja, “o corpus não é a coisa em si, mas o poder físico da pessoa sobre” ela.78 

O segundo elemento da posse é o animus domini, que corresponde a intenção de ter a 

coisa para si e de exercer sobre ela a propriedade.79 Em razão desse elemento interior, subjetivo, 

psíquico ou ainda chamado de intelectual, é que a teoria recebe o nome de subjetiva.80 

 Em síntese, segundo o pensamento de Savigny a posse pode ser explicada como um 

poder que uma pessoa tem de dispor fisicamente de uma coisa, com a intenção de tê-la para si 

e de defendê-la contra qualquer intervenção estranha.81 

Logo, para que a posse efetivamente tenha existência, a reunião dos elementos corpus, 

domínio físico sobre a coisa, e animus domini, intenção de dono, seriam indispensáveis.82 

Por consequência, a ausência do corpus ou animus domini implica o não 

reconhecimento da posse.83 

Salienta-se ainda que, embora a falta do animus domini não permita a caracterização 

da posse, essa situação enseja a configuração de uma outra categoria que Savigny denominou 

de detenção ou posse natural. Caso em que alguém conserva a coisa em seu poder, porém em 

nome de outrem e que não gera efeitos jurídicos. Nesse sentido, para a teoria subjetiva de 

Savigny, não se constituem como relações possessórias os casos de contrato de locação, 

comodato, penhor etc. Isso ocorre em decorrência da pessoa possuir a coisa sem a intenção de 

fazer-se proprietário.84 

Esse ponto, inclusive, foi alvo de duras críticas direcionadas à teoria, visto que tais 

situações não podem permanecer fora do abrigo jurídico. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, 

na busca por uma solução a esse problema, Savigny além da posse e da detenção, criou uma 

nova categoria, chamada de posse derivada. A qual se admite a “transferência dos direitos 

possessórios, e não do direito de propriedade”.85 

Todavia, a criação dessa terceira categoria contraria a tese inicial e, por consequência, 

evidencia a sua vulnerabilidade, ao admitir a possibilidade da existência de posse mesmo sem 

a intenção do possuidor de tornar-se dono da coisa. 

Apesar disso, para Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, o grande mérito de 
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83 GOMES, op. cit., p. 33. 
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85 GONÇALVES, 2017, op. cit., p. 47. 
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Savigny foi o de tornar a posse autônoma. Não apenas a propriedade, mas o simples uso de um 

determinado bem também é capaz de produzir consequências jurídicas.86 Podendo-se afirmar a 

existência de direitos exclusivamente resultantes da posse87.  

Feitas todas essas considerações, passa-se a análise da teoria que veio a substituir o 

pensamento de Savigny e, por consequência, deu ao estudo possessório novos rumos.    

 

3.4.2. Teoria objetiva da Posse 

 

Opondo-se a teoria subjetiva da posse, Rudolf von Ihering formulou a sua própria tese 

sobre o estudo possessório, que recebeu o nome de teoria objetiva da posse.88 

Como já visto, na teoria subjetiva da posse traçada por Savigny, considera-se 

possuidor quem além do corpus - contato físico com a coisa –, também tivesse o animus domini 

– a intenção de dono. Desse modo, para tal teoria, a falta do animus domini caracterizava a 

detenção.  

Já para a teoria objetiva da posse de Ihering, a intenção de ser dono está dispensada 

para a caracterização da posse.89 Por eliminar o animus domini do instituto possessório, é que 

a teoria de Ihering recebe o nome de objetiva.90 

Segundo ele, o corpus não significa mero contato físico com a coisa, mas sim a 

exteriorização da propriedade, isto é, uma relação aparente e semelhante à conduta de dono.                  

Prosseguindo dessa forma, Ihering inclui o animus dentro do corpus, deslocando a 

análise de um elemento subjetivo para um elemento normativo. O outro elemento seria a 

affectio tenendi. Esse não reside na intenção de querer se tornar dono da coisa, mas 

simplesmente aferível pela conduta externa de agir como normalmente o proprietário agiria, 

“independente de querer ser dono”.  Portanto, considera-se possuidor quem “se comporta como 

dono, e nesse comportamento já está incluído o animus”.91   

Dessa maneira, a conduta de dono pode ser analisada de modo objetivo, sem a 

necessidade de investigação quanto a intenção do seu agente.  

Além disso, a ausência da intenção de querer ser dono, permite, por exemplo, o 

reconhecimento da posse do locatário perante a coisa locada, situação antes definida por 
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Savigny como mera detenção.92         

Logo, Ihering chegou à conclusão que a posse é a exteriorização ou visibilidade da 

propriedade por meio do uso econômico da coisa.93 

Para ilustrar a sua conclusão, Ihering cita alguns exemplos, como o dos povos que 

habitavam montanhas, os quais habitualmente cortavam lenha e a jogavam na corrente do rio, 

para depois apanhá-las quando chegassem ao seu destino final. Esclarecendo que, mesmo não 

tendo o contato físico com a coisa, essas pessoas continuavam sendo possuidoras da lenha, visto 

que, arremessar as madeiras para depois apanhá-las no rio, faz parte da destinação econômica 

comum da coisa naquele local.94 

Já um “homem que deixa um livro num terreno baldio, não tem a sua posse, porque ali 

o livro não preenche a sua finalidade econômica.”95 Cristiano Chaves de Faria e Nelson 

Rosenvald esclarecem que o uso econômico da coisa é “facilmente reconhecido por qualquer 

pessoa, tenha ou não o possuidor o animus domini.” 96 

Não obstante, Caio Mário cita que a diferença substancial entre as duas teorias reside 

na conceituação de posse e detenção. Para a teoria subjetiva, a presença do corpus aliado a falta 

do animus domini configura a detenção. Já para a teoria objetiva, se uma pessoa se comporta 

como dono em relação a coisa, está configurada a posse, pois ela independe da intenção de 

querer tornar-se dono. Portanto, “corpus mais affectio tenendi geram posse, que se desfigura 

em mera detenção apenas na hipótese de um impedimento legal”.97 

Dessa forma, ficará a cargo do ordenamento jurídico, por razões objetivas e de ordem 

prática, estabelecer as hipóteses de detenção, que se constituirá não da constatação de algum 

animus, mas simplesmente em uma imposição legal.98 

Posteriormente a teoria de Ihering, as alterações nas estruturas sociais trouxeram novas 

ideias ao estudo possessório, através das chamadas teorias sociológicas da posse,99 que serão 

tratadas com mais detalhes a seguir.   

 

3.4.3. Teorias sociológicas da Posse 

 

A partir do século XX o italiano Silvio Perozzi, o francês Raymond Saleilles e o 
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espanhol Antonio Hernades Gil, todos eles juristas e sociólogos, trouxeram novas ideias à 

compreensão do fenômeno possessório, separando-a ainda mais do conceito de propriedade.100     

Em 1906, Silvio Perozzi formulou a chamada “teoria social da posse”. Segundo essa 

teoria a posse seria um poder que alguém exerce sobre uma coisa com exclusividade e sem 

resistência por outras pessoas, por estar explícito que a coisa em questão já se encontra sob o 

uso de determinado indivíduo.101  

Já o espanhol Hernadez Gil explica que o estudo jurídico deve se ater também as 

preocupações sociológicas, pois a posse é componente indispensável da estrutura de um Estado 

voltado ao estabelecimento da igualdade social por meio da “distribuição dos recursos 

coletivos”. Daí a importância da participação de juristas e sociólogos na investigação do 

fenômeno possessório.102 

Com base na análise do corpus e do animus domini das teorias de Savigny e Ihering, 

Saleilles direcionou seus estudos para o pensamento do segundo autor adicionando algumas 

modificações. Ele criou sua própria teoria sobre posse, que recebeu o nome de “teoria da 

apropriação econômica”. Diferentemente do que ensina Ihering, o qual defende que a posse se 

constitui na exteriorização da propriedade, para Saleilles a posse é a exteriorização da 

apropriação econômica e, não jurídica. “Uma relação de exploração da coisa a serviço do 

indivíduo”.103  

Assim, por meio do pensamento desses autores, surgiram as chamadas teorias 

sociológicas da posse, que “dão ênfase ao caráter econômico e à função social da posse, aliadas 

à nova concepção do direito de propriedade, que também deve exercer uma função social”. 

Essas teorias trazem o fortalecimento desse instituto, ao permitir que em certos casos a posse 

venha a prevalecer sobre o direito de propriedade.104  

Dentro de uma perspectiva constitucional, a posse se justificaria em razão da sua 

função social105, essa reconhecida na atual Constituição Federal de 1988. Nesse sentido a posse, 

como direito autônomo em relação a propriedade, “deve expressar o aproveitamento dos bens 

para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela.”106 

Visto as teorias mais influentes sobre o estudo possessório, passamos a análise do 
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tratamento da posse que foi adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro.  

 

3.5. O tratamento da Posse no Código Civil de 2002 

  

A posse é conceituada pelo legislador do atual Código Civil brasileiro de forma 

indireta. Seu conceito é extraído a partir da interpretação de possuidor presente no art. 1.196 do 

mesmo diploma legal, que considera possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno 

ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.107 

Ressalta-se que, os poderes inerentes a propriedade traduzem-se nas faculdades de uso, 

gozo, disposição e por fim, o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possuir. 

É importante dizer ainda que tais poderes não estão apenas ligados à figura do proprietário, 

“mas de todo aquele que, em razão de um fato jurídico, encontra-se no uso ou gozo da coisa.”108 

Quanto aos elementos de posse, infere-se que o Código Civil de 2002, assim como seu 

antecessor, adotaram a teoria objetiva da posse de Ihering. Entretanto, tal adoção teria sido feita 

de forma mitigada, tendo em vista a presença da teoria subjetiva de Savigny no tocante à 

exigência de animus domini para a caracterização da usucapião como modo aquisitivo da 

propriedade. 109 

Desse modo, em nosso diploma legal, tanto a intenção de dono, quanto o contato físico 

imediato com a coisa, estão dispensados para a caracterização da posse.  Nesse sentido, Caio 

Mário explica que a posse “é relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização 

econômica desta.” Para ele, a posse seria a exteriorização da conduta de quem procede como 

normalmente agiria o dono, sendo também a visibilidade do domínio.110 

Estabelecido o conceito de posse a partir da noção de possuidor, o legislador do Código 

Civil também demonstra certa preocupação por definir os casos em que a conduta do agente 

não configura posse. Segundo o art. 1.198 do mesmo diploma legal: “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”.111 

De acordo com art. 1.208 do CC/02 também “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”. Salienta-se que, no atual 
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Código Civil, a posse está inserida no livro do direito das coisas, assim como os direitos reais.112 

Neste momento, é importante destacar a chamada posse ad usucapionem. Tudo porque 

essa espécie viabiliza a usucapião. 113 A caracterização do modo aquisição originária depende 

de uma série de requisitos114. Pontuados esses aspectos, passa-se à análise da usucapião e a 

problemática de seu objeto. 

 

4. A USUCAPIÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E 

A USUCAPIÃO DE BENS INCORPÓREOS 

 

4.1. A Usucapião à luz do princípio da dignidade da pessoa humana 

 

A palavra usucapião115 provém etimologicamente do latim usucapio, que significa 

“tomar pelo uso”. Sua previsão inicial se deu por meio da Lei das Doze Tábuas de 455 antes de 

Cristo. Nesse período, a usucapião era definida como forma de aquisição da propriedade de 

coisas móveis e imóveis, pela posse continuada por um ou dois anos. Além disso, os 

estrangeiros não podiam utilizá-la, pois era direito restrito aos cidadãos romanos.116 

Com o tempo, concedeu-se aos estrangeiros a chamada praescriptio, que servia como 

um meio de defesa contra ações reivindicatórias. Posteriormente, em 528 d.C., Justiniano uniu 

a usucapião e a praescriptio em um só instituto. Com isso, a usucapião tornou-se 

simultaneamente um modo de perda e aquisição da propriedade.  

Também chamada de prescrição aquisitiva, a usucapião é definida como um modo 

originário de aquisição da propriedade ou outro direito real, pela posse prolongada da coisa 

durante certo lapso temporal, acrescido de outros requisitos exigidos por lei. 

Assim, a posse unida ao tempo, mais a constatação de certos requisitos legais, 

conferem juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade117. Dessa forma, 
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o proprietário negligente com o seu patrimônio o perde em favor daquele que “deseja consolidar 

e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade”. 

Observa-se ainda que, quando se fala que a usucapião é definida como um modo 

originário de aquisição da propriedade, a palavra “originário” é utilizada porque o novo 

proprietário não tem uma relação de direito real ou obrigacional com o seu antecessor. Isto é, o 

novo proprietário não adquire a coisa do antigo proprietário, mas a adquire contra ele.118 

Neste ponto, cumpre fazer algumas considerações acerca do desenvolvimento e 

caracterização do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Estudiosos afirmam que na antiguidade, a palavra dignidade, derivada do latim 

“dignitas”, era uma expressão usada para designar os indivíduos que em certa comunidade 

ocupavam uma posição de destaque em relação aos demais.119 

Posteriormente, influenciados pelo pensamento iluminista de Kant, os teóricos do 

Direito Constitucional passaram a identificar o homem como o centro das relações humanas, 

sendo a dignidade um reconhecimento da sua singularidade e individualidade. 

No final da segunda década do século XX, a dignidade da pessoa humana adquiriu 

relevância no cenário jurídico. A constituição Mexicana, escrita em 1917, foi o primeiro 

documento a tratar do tema, sendo posteriormente seguida pela Constituição alemã da 

República de Weimer, de 1919.120 

No pós-Segunda Guerra Mundial, a dignidade da pessoa humana foi inserida em 

importantes documentos internacionais, como a Carta das Nações Unidas de 1945, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, dentre outros tratados e pactos de grande relevância 

para o debate dos direitos humanos. 

No ordenamento jurídico pátrio, o princípio da dignidade da pessoa humana encontra-

se presente no art. 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988. Ele é considerado um dos 

fundamentos do Estado brasileiro.121 

Para Ingo Wolfgang Sarlet, esse dispositivo não apenas contém uma declaração de 

conteúdo ético e moral, mas também alcança a condição de valor jurídico fundamental. Citando 

trecho da obra de Judith Martins-Costa, Ingo conclui que o princípio da dignidade da pessoa 

humana é fonte que justifica a existência de todo o ordenamento jurídico. Sendo por isso, o 
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“princípio constitucional de maior hierarquia axiológico-valorativa”.122 

A inserção do princípio da dignidade da pessoa humana, no ordenamento jurídico 

brasileiro, demonstra que o constituinte reconhece “que é o Estado que existe em função da 

pessoa humana, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade precípua, e não 

mero meio da atividade estatal”.123 

Criado para ser uma referência constitucional, a dignidade da pessoa humana “é um 

valor supremo que atrai o conteúdo de todos os demais direitos fundamentais do homem,”124 e 

por consequência, ocupa uma posição de hierarquia em relação a todos os outros direitos.125 

Segundo Bernardo Gonçalves Fernandes126 esse princípio exige que ao ser humano 

seja dado um tratamento moral e igualitário, enxergando-o como um fim em si mesmo, nunca 

como um meio para o alcance de outros interesses ou de terceiros. 

Cabe salientar que a dignidade não necessita ser reivindicada, pois ela provém da 

própria condição humana. Desse modo, o que se exige não é a dignidade em si, mas o seu 

respeito, proteção, desenvolvimento e promoção.  Fala-se, portanto, em um direito a uma 

existência digna.127 

Nessa perspectiva, reconhecendo a importância da dignidade da pessoa humana, bem 

como a participação do Estado na sua promoção, Ingo Wolfgang Sarlet a define da seguinte 

forma:  

 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 

sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a 

lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.128 

 

A esse ponto, cabe frisar que o princípio da dignidade da pessoa humana não possui um 

conceito exato, o que para alguns autores pode suscitar discussões acerca da sua subjetividade 

ou uso arbitrário. Todavia, não se pode negar que o fato de ser um conceito “aberto” se faz de 

suma importância, visto que permite uma interpretação extensiva, sempre na busca contínua 
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pela efetivação da equidade no ordenamento jurídico pátrio. 

Pedro Lenza129 ensina que o princípio da dignidade da pessoa humana como matriz de 

todos os direitos fundamentais, coloca o indivíduo em um patamar diferenciado, do ocupado 

pelo mesmo no Estado liberal. E continua a dizer que, nos dias de hoje, os princípios 

constitucionais são vistos como fontes de orientação da ordem jurídica. Eles visam o alcance 

de valores da pessoa humana, enquanto titular de interesses existenciais, para além dos 

meramente patrimoniais. 

A compreensão metodológica civil constitucional envolve uma releitura do direito 

civil à luz dos valores constitucionais.130 Ao se fundar no princípio da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, da Constituição da República de 1988), o ordenamento jurídico brasileiro 

considerou a dignidade da pessoa humana o valor supremo da ordem democrática131  

Evidencia-se, com isso, que o sistema brasileiro privilegia os valores não patrimoniais, 

de modo que o ser humano encontra-se no centro de todo o sistema jurídico132. A tutela da 

pessoa humana, então, traduz-se numa verdadeira cláusula geral de proteção e promoção da 

dignidade humana, tomada como valor máximo do ordenamento jurídico brasileiro133. 

Mais que uma questão terminológica, o regime constitucional traduz o tipo de 

ordenamento jurídico com o qual se opera, o seu conjunto de valores, bens e interesses que são 

considerados e almejados pelo sistema brasileiro134. 

Em síntese, a metodologia civil constitucional importa o reconhecimento de que a 

Constituição redefiniu  

 

(...) as categorias civilistas a partir dos fundamentos principiológicos constitucionais, 

da nova tábua axiológica fundada na dignidade da pessoa humana (art. 1º, lII), 

solidariedade social (art. 3º, III) e na igualdade substancial (arts. 3º e 5º). Ou seja, a 

Constituição promoveu uma alteração interna, modificando a estrutura, o conteúdo, 

das categorias jurídicas civis, e não apenas impondo limites externos 

 

Nesse contexto, o Direito Civil, que anteriormente “tinha por norte a regulamentação da 
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vida privada unicamente do ponto de vista do patrimônio do indivíduo” 135, volta-se à 

regulamentação dos interesses do homem que vive em sociedade, e que deve ter um ambiente 

capaz de proporcionar o seu desenvolvimento com dignidade. 

Dessa forma, “fala -se, portanto, em uma despatrimonialização do direito civil, como 

consequência da sua constitucionalização”.136 Em decorrência dessa interferência do direito 

constitucional em outros ramos do Direito, surge o neoconstitucionalismo ou novo direito 

constitucional, tema já tratado no primeiro capítulo do presente trabalho.  

Com isso, todo o Direito Civil se modificou ao adquirir uma nova ótica de compreensão 

sobre todos os seus institutos, os quais passam a ser interpretados a partir da dignidade da pessoa 

humana, fonte que orienta e justifica a existência de todo o ordenamento jurídico.  

Por conseguinte, é necessário funcionalizar os institutos de direito privados aos valores 

constitucionais a fim proporcionar a efetiva tutela jurídica outorgada pelo ordenamento 

jurídico. A usucapião, então, em sua visão clássica e tradicional (e majoritária) não encontra 

consonância com o ordenamento jurídico brasileiro. Daí porque se verifica a necessidade de ser 

revisitada para, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, desenvolver a releitura 

aqui proposta. Nesse sentido, ao retirar o foco do Direito Civil do patrimônio para o ser humano, 

a interpretação da usucapião deve se dar pelo alcance do princípio da dignidade da pessoa 

humana, tornando a prescrição aquisitiva um meio de concretização dos direitos fundamentais.  

 

4.2 Noção de função social 

 

Na fase inicial de consolidação do capitalismo, a acumulação de bens era incentivada 

como fator primordial do sistema. Prova disso foi a divisão social dos benefícios 

individualmente conquistados ter surgido como uma preocupação somente após mais de um 

século sem qualquer limitação à autonomia privada.137 

É importante ressaltar que essa falta de limitação legislativa foi adotada durante muito 

tempo, pois se acreditava que a sua ausência propiciaria a geração de riqueza individual e, por 

consequência, beneficiaria indiretamente toda a sociedade. 138 

Entretanto, as transformações ocorridas durante o século XX influenciaram fortemente 

a noção de direito de propriedade. Nesse período, percebeu-se que a liberdade de poucos 

resultava na opressão de um grande contingente de pessoas, privadas de acesso a bens mínimos, 
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e excluídas de sua própria dignidade.139 

Essa modificação de paradigma resultou na incorporação aos sistemas jurídicos 

subsequentes, no compromisso com a tutela da dignidade da pessoa humana e na existência do 

princípio da solidariedade. Além disso, essa mudança também demonstra a valorização dos 

direitos da personalidade e sua consequente submissão a todas as relações patrimoniais.140 

Para Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald141, nesse novo sistema, “o indivíduo 

solitário, isolado em sua atividade, é convertido na pessoa solidária que convive em sociedade 

e encontra nas necessidades do outro um claro limite à sua liberdade de atuação”. No direito 

patrimonial foi introduzida uma nova mentalidade ao se adotar a perspectiva de um Direito 

Civil Constitucional. Nesse último, princípios de caráter superiores e vinculantes colocam como 

direitos fundamentais do ser humano a proteção de sua vida e dignidade. 

Eis as palavras de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald: 

 

Essas normas de grande generalidade e grau de abstração impõem inúmeros deveres 

extrapatrimoniais nas relações privadas. Os limites da atividade econômica e a função 

social dos direitos subjetivos passam a integrar uma nova ordem pública 

constitucional e devem ser encarados como membros de ampla tutela aos direitos 

essenciais do ser humano. 142 

 

A expressão função social advém do latim functio, que significa cumprir algo ou 

desempenhar um dever ou uma atividade. No Direito, é utilizada, portanto, a palavra função 

para expressar a finalidade de certo modelo jurídico ou modo de operar um instituto. Isto é, o 

papel a ser cumprido por um dado ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, a função social pode ser definida como um princípio intrínseco ao direito 

subjetivo. Direito esse entendido como um poder que é dado ao indivíduo pelo ordenamento 

jurídico, a fim de que esse satisfaça seu interesse próprio.  

Dessa forma, ao se referir à função social, traz-se para o conceito de direito subjetivo a 

ideia de que o ordenamento jurídico somente considerará merecedora de tutela o interesse 

individual quando esse atender também os interesses sociais. Do contrário, a autonomia privada 

sofrerá restrições.143 

Norberto Bobbio entende a função social como a mudança de um direito repressivo para 

um direito promocional, ou seja, um direito que busca reconhecer todas as condutas que estejam 
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em conformidade com os anseios coletivos.144 

Eis as palavras do jurista e filósofo italiano:  

 

Enquanto o direito repressivo procura sancionar negativamente todo aquele que 

praticasse uma conduta contrária aos interesses coletivos, o Estado promocional 

pretende incentivar todas as condutas que sejam coletivamente úteis, mediante a 

imposição de sanções positivas, capazes de estimular uma atividade, uma obrigação 

de fazer. 145 

 

Para Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona146, a função social consiste em um fenômeno 

que somente pode ser compreendido a partir da sua relação com a sociedade em que está 

inserida. Ela é parte integrante de uma política intervencionista do Estado que objetiva o alcance 

da igualdade social.  

Ainda sobre a função social, para o jurista italiano Pietro Perlingieri, “o sistema apenas 

legitima a satisfação de interesses particulares à medida que o seu exercício seja preenchido por 

uma valoração socialmente útil.” 147 

Para Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald148-149, como já visto, a função social 

está inserida dentro da noção de direito subjetivo, constituindo um princípio que norteia todo o 

direito privado.  

Luiz Edson Fachin adverte “que a pior inutilidade de uma codificação é o seu 

descompromisso com a transformação social”. 150 Dessa forma, o atendimento à função social 

demonstra a preocupação do legislador com a evolução da sociedade. Situação essa que será 

vista com mais detalhes na análise da função social da propriedade e seu tratamento na 

Constituição Federal e no Código Civil.  

 

4.2.1 A função social da propriedade 

 

Antes mesmo da ideia de função social como hoje é reconhecida, na França do século 

XIX foram verificadas as primeiras restrições ao absolutismo do direito de propriedade, por 
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meio da teoria do abuso de direito.151 

Não obstante, na era do pensamento liberal o proprietário ocupava uma posição de 

soberania. Esse poderia utilizar-se da coisa que detinha como bem entendesse, sem sofrer 

qualquer limitação por parte da sociedade ou do ordenamento jurídico. Entretanto, com o tempo 

se percebeu que tal ideologia converteu-se em instrumento de exclusão social. 

Com a passagem do Estado Liberal para o Estado social, a atuação do poder público se 

voltou ao dever de promoção da igualdade entre todos. Tal compromisso exige “uma 

relativização das liberdades individuais, pois a propriedade passa a sofrer condicionamentos de 

interesses coletivos”.152 

Nesse mesmo período, na Constituição Alemã de Weimar em 1919, nasceu a ideia atual 

de função social da propriedade. Esse ordenamento jurídico introduziu a noção de que “a 

propriedade obriga”, e foi apresentada ao proprietário o princípio da solidariedade, que havia 

sido esquecido pelos liberais franceses. Sendo assim, foi consolidado o entendimento de que a 

gestão de bens deve atender também a satisfação geral, ainda que tais coisas pertençam ao 

patrimônio de uma única pessoa. 

Nesse sentido, a “intervenção legislativa serve como freio ao egoísmo humano, 

valorizando a fraternidade em detrimento de uma igualdade meramente formal, entre 

proprietários e não proprietários.”153 

Vale dizer que o direito de propriedade era até então visto exclusivamente como um 

direito subjetivo, por uma perspectiva patrimonial. Nessa nova órbita, contudo, passou a ser 

reconhecido como uma complexa situação jurídica subjetiva, onde estão inseridas obrigações 

positivas do proprietário diante da sociedade.154 

Dessa forma, a função social, reconhecida como um princípio que recai sobre o 

conteúdo do direito de propriedade, ao se unir às quatro faculdades do direito de propriedade 

(usar, gozar, dispor e reivindicar), é convertida em um quinto elemento.155 

  Enquanto esses quatro primeiros elementos da propriedade são considerados 

estruturais e estáticos, sua função social revela-se como um elemento dinâmico, capaz de 

exercer um papel de controle sobre os demais. 

Nessa perspectiva, Paulo Nader atribui a Leon Duguit “a maior influência e inspiração 

da produção doutrinária legislativa brasileira acerca da teoria da função social da 
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propriedade”.156 

Na atual carta magna brasileira, a tutela constitucional da propriedade encontra-se no 

art. 5°, inciso XXII, seguido pelo inciso XXIII, que diz: “a propriedade atenderá a sua função 

social”. Desse modo, a Constituição Federal tutela a propriedade individual quando esta estiver 

compatível com os interesses sociais. Caso contrário, serão aplicadas sanções de diversas 

formas e intensidades. Sob a luz dos ensinamentos de Cristiano Chaves de Faria e Nelson 

Rosenvald é importante salientar que a função social não se confunde com as limitações 

impostas ao direito de propriedade, como a desapropriação no direito administrativo e as 

normas de direito de vizinhança, não se confundem.  157 

Nader explica que a propriedade implica para o seu detentor o dever de utilizá-la em 

prol do crescimento da riqueza social. Seguindo essa linha de pensamento, então, a propriedade 

deixa de se constituir como um direito intangível e sagrado. Isso porque “o direito individual 

sobre as coisas impõe deveres em proveito da sociedade e até mesmo no interesse dos não-

proprietários”. 158 

Para Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, a propriedade se traduz em poder-

dever ou direito-função. Isso se dá porque a função social exercida pela propriedade constitui-

se “em uma série de encargos, ônus e estímulos que formam um complexo de recursos, que 

remetem o proprietário a direcionar o bem às finalidades comuns”.159 

Conforme essa compreensão, Silvio de Salvo Venosa160 aduz que, embora a propriedade 

seja um direito natural, esse direito deve ser exercido não apenas no interesse de seu titular, 

mas também em benefício da coletividade. 

Dessa forma, o Estado deve criar mecanismos “legais, eficazes e justos para tornar todo 

e qualquer bem produtivo e útil”. Dado que o bem, se mal-empregado ou não utilizado, irá gerar 

uma inquietação social. Assim, da mesma forma que inexiste “concepção de Direito para o 

homem só, isolado em uma ilha, não existe propriedade, como entidade social e jurídica, que 

possa ser analisada individualmente”. 161 

Por conseguinte, a justa aplicabilidade do direito de propriedade está na harmonização 

entre o interesse individual e coletivo. Como visto, constitui dever do titular da coisa aproveitar 

e explorar seus bens, bem como atender ao interesse social, de forma a torna-los produtivos.162 
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Desse modo, “o abandono e a desídia do proprietário podem premiar a posse daquele 

que se utiliza eficazmente da coisa por certo tempo”, consagrando assim o instituto da 

usucapião: tema esse que será tratado no próximo capítulo. 

 

4.2.2 A função social da Posse 

 

A crise do positivismo jurídico no decorrer do século XX ocasionou uma profunda 

modificação na dogmática jurídica. “A noção de direito como uma técnica engessada, imune às 

transformações sociais” deu lugar a uma ciência jurídica voltada à busca pela solidariedade e o 

bem comum.163 

Nesse novo modelo, a posse passou a ser reconhecida como um fato social de suma 

importância para a elevação da cidadania e atendimento das necessidades primárias do ser 

humano. 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald164 explicam que a posse não é protegida 

simplesmente em razão da proibição da violência. Esse fato isoladamente não é suficiente para 

justificar a tutela da posse, uma vez que qualquer ordenamento jurídico tem como essência 

evitar a violência. Do mesmo modo que, “proteger a posse como forma de zelar pela 

propriedade não passa de uma forma de amesquinhar a posse e relegar o seu aspecto social”. 

Segundo eles a fundamentação da posse está nas teorias sociológicas, as quais negam a ideia 

de posse como um apêndice, aparência ou sombra da propriedade. Nessas teorias, a posse se 

manifesta como um fenômeno autônomo em relação à propriedade, de grande densidade social 

e que deve ser interpretado de acordo com os valores sociais. 

Dessa forma, a posse é protegida pela própria importância do direito de possuir. Embora 

seu fundamento constitucional possa ser extraído do art. 6º e do art. 1º, inciso III, ambos da 

CF/88, a função social da posse, diferentemente da função social da propriedade, não recebeu 

previsão expressa no Código Civil nem na Constituição Federal. Em contrapartida, a carência 

de previsão expressa em “nada perturba a filtragem constitucional sobre esse importante 

modelo jurídico, pois o acesso à posse é um instrumento de redução das desigualdades sociais 

e justiça retributiva”.165 

Não obstante, segundo Ana Rita de Albuquerque, a posse não pode deixar de receber a 

interferência do Direito Constitucional. Visto que, o regramento do instituto deve estar alinhado 
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com os fundamentos e objetivos do Estado Democrático de Direito, e também com a efetividade 

do princípio da dignidade da pessoa humana.166 

 Nesse sentido, o enunciado de nº 492 do Conselho da Justiça Federal: “a posse constitui 

direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o 

alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela”. 

Anteriormente, a ênfase no estudo possessório se dava simplesmente na autonomia da 

vontade. Fato esse que deixava o sujeito como mero ocupante de um dos polos da relação 

jurídica patrimonial. Na concepção contemporânea, “a pessoa é o ser humano em seu contexto 

e suas circunstâncias, valorizando-se os atributos de sua personalidade e sua especial 

dignidade”.167 

Essa mudança de paradigma, através da adoção do Direito Civil Constitucional no 

fenômeno possessório, implica em despatrimonializar e repersonalizar a posse. Tal 

transformação traz para o operador do direito o dever de tratar os conflitos possessórios, 

conforme “a diversidade dos padrões valorativos de cada caso”.168 

Nessa perspectiva, para a ponderação das lides, o foco deve estar na proteção à 

dignidade do possuidor, bem como na valorização dos efeitos da posse por si mesma, e não em 

razão do direito de propriedade.  

Cumpre destacar que existe uma considerável diferença entre função social da 

propriedade e função social da posse.169 

A primeira propõe soluções para as situações em que o proprietário, detentor da sua 

liberdade de ação, deixa de dar à coisa uma destinação útil. Tal conduta contraria o que 

preceitua a Constituição Federal de 1988 em seu art. 5°, inciso XXIII, sendo por isso 

merecedora de sanção. Portanto, na função social da propriedade, o proprietário, titular de 

direitos subjetivos, assume também obrigações para com a sociedade. Já na função social da 

posse, a preocupação não recai sobre esse compromisso do proprietário com a coletividade. 

Nesta última, o possuidor é individualizado e se avalia a atuação fática de um possuidor sobre 

uma coisa que se desvinculou do seu o titular patrimonial por não lhe ter dado nenhuma função 

social.  

Luiz Edson Fachin170 explica que o fundamento da função social da propriedade é 
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eliminar da propriedade privada o eliminável. Já o fundamento da função social da posse, por 

sua vez, indica uma expressão natural da necessidade e se volta para o respeito aos princípios 

da igualdade e dignidade da pessoa humana, consolidando os ideais do Estado Democrático de 

Direito.  

 

4.3 A usucapião de bens incorpóreos 

 

Inicialmente, cumpre destacar a distinção entre “bens corpóreos” e “incorpóreos’, 

demarcando também a diferença entre “coisas” e “bens”.  

Desse modo, bens corpóreos são aqueles que possuem uma existência material, 

perceptível pelos sentidos, a exemplo de um livro ou de uma casa.171 Por outro lado, os bens 

incorpóreos são aqueles que não possuem uma existência material, sendo essa apenas 

jurídica.172 

Já a distinção entre “coisas” e “bens” não consiste em um tema pacífico na doutrina.173 

Entretanto, adota-se a definição de Silvio Rodrigues, segundo a qual “coisa” é gênero e “bem”, 

espécie. Então, coisa é tudo que existe objetivamente, com exclusão do homem. Quanto aos 

bens, por serem úteis e raros, são suscetíveis de apropriação e possuem valor econômico.174 

Está arraigado na visão tradicional do Direito Civil que a usucapião, como modo de 

aquisição da propriedade, incide apenas sobre bens corpóreos. Entretanto, o crescente do 

avanço tecnológico impulsiona a aplicabilidade do instituto para além dos bens corpóreos. 

Segundo Judith Martins-Costa175, é incorreto afirmar que Roma desconhecia a posse 

de coisas incorpóreas. Para ela, ainda que em caráter excepcional, coisas incorpóreas, como 

servidões e créditos, já eram passíveis de reconhecimento pela usucapião desde o Direito 

Romano. 

Outro fator de reconhecimento da usucapião de bens imateriais em tempos remotos é 

a Gewere Segundo Moreira Alves176  

 

primitivamente Gewere designava o ato pelo qual se transferia juridicamente um 

imóvel, e no qual a pessoa que até então exercera a senhoria sobre ele declarava que 

a renunciava (Auflassung). Posteriormente, Gewere  passou a indicar, também, a 

relação de senhoria entre pessoa e coisa, quer essa relação tivesse por objeto coisa 
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móvel ou imóvel, quer ela surgisse por modo de aquisição derivada ou originária. (...) 

traduz o objeto (Besitzum, Haus und Hof) sobre que incide essa senhoria. 

[...] 

A Gewere (...) é o instituto que, no direito germânico medieval, corresponde à 

possessio (...). 

 

Comparada à posse romana, essa antiga figura do Direito Germânico não exigia o 

contato físico com a coisa para a caracterização da posse, bastava existir a sua utilização 

econômica177. Isso fez com que os canonistas criassem várias hipóteses de usucapião de coisas 

incorpóreas, a exemplo de direitos, status, privilégios e dignidades eclesiásticas. 

Como já visto no presente trabalho, o estudo da posse no século XIX foi polarizado 

pelas teorias de Savigny e Ihering. O primeiro deles, Savigny, concentrou sua concepção de 

posse na corporeidade da coisa. Já Ihering, por sua vez, trata a posse como a exteriorização ou 

visibilidade da propriedade.178  

Para essa última, portanto, o que importa não é o contato físico com a coisa, mas sim a 

conduta de dono, que se revela na maneira como o proprietário normalmente age em face da 

coisa, tendo em vista sua finalidade econômica. Nessa perspectiva, a partir da teoria de Ihering, 

a corporeidade da coisa deixou de ter destaque. 

Vale dizer que nas últimas décadas foi constatado um verdadeiro processo de 

desmaterialização da propriedade através de bens intangíveis, como ações, marcas, linhas 

telefônicas etc. Com essa revolução, continuar a sustentar a visão tradicional torna-se 

incompatível com atual fase científica do Direito Civil. Tudo porque os institutos de direito 

privado devem ser compreendidos de maneira funcionalizada. A partir dos valores 

constitucionais, e não pelo objeto em si, o fundamento da tutela jurídica da propriedade se 

encontra na sua função social e na dignidade da pessoa humana. Nessa perspectiva, “a 

necessidade de uma efetiva proteção dos bens imateriais, que hoje gozam de valores 

econômicos significativos.”179 

Segundo Pontes de Miranda180, “a realidade dos direitos é independente da 

materialidade do objeto”. Nos dias de hoje, os bens incorpóreos possuem importância social e 

                                                   
177 MOREIRA, op. cit., p. 207. 
178 MARTINS-COSTA, op. cit., p. 640-641. 
179 JÚNIOR, Jesualdo Eduardo de Almeida; PIMENTEL, Cassiano de Araújo. Direito digital. Revista dos 

tribunais, v. 967, 2016, p. 6. Disponível em: 

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produto

s/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.967.12.PDF> Acesso em: 10 out. 2020.  
180 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado, tomo 11, Rio de Janeiro: Borsói, 

1995, p. 254. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.967.12.PDF
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econômica. Logo, a ideia de que a posse somente está relacionada àquilo que se pode tocar 

materialmente é equivocada, visto que o mundo contemporâneo compreende também o que é 

virtual.181 

Seguindo esse entendimento, para Caio Mário182, a posse não encontra limitação às 

coisas corpóreas, pois seu objeto pode consistir em qualquer bem. Ele explica ainda que o 

legislador do Código Civil de 1916, no art. 485 do mesmo diploma legal, conceituava possuidor 

“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao 

domínio, ou propriedade”.  

Essa definição do legislador abrangia os direitos, já que a palavra “propriedade” é usada 

em relação às coisas incorpóreas, enquanto a palavra “domínio” se refere às coisas corpóreas. 

Contudo, como a posse não se restringe às coisas corpóreas, o Código Civil de 2002 retirou a 

expressão “domínio”, apesar da nova redação não ter excluído da posse qualquer espécie de 

bem.  

Além disso, como o ordenamento jurídico brasileiro não faz distinção entre bens 

corpóreos e incorpóreos. Consequentemente, toda razão de ser que fundamenta a usucapião de 

bens corpóreos, também justifica a usucapião de bens incorpóreos. Acrescenta-se a isso o fato 

de que, atenta às transformações sociais, a jurisprudência já reconheceu a possibilidade de 

usucapião de bens incorpóreos.  

O enunciado da súmula 193 do STJ consigna que o direito de uso de linha telefônica 

pode ser adquirido por usucapião. É evidente que a jurisprudência consolidou a possibilidade 

de se usucapir um bem incorpóreo. Tudo porque o objeto de aquisição originário é o direito de 

usar. Ressalta-se que sequer envolve uma coisa, cuida-se de usucapir um direito de uso. 

Essa ideia de que a posse somente alcançaria os bens corpóreos foi durante muito tempo 

sustentada pela lógica civil clássica, que tinha por objetivo central a proteção da propriedade. 

O Direito Civil era, por isso, considerado um direito patrimonial. Suas preocupações, além da 

propriedade, alcançavam as normas relativas ao contrato e à família.183 

Nessa perspectiva, Direito Constitucional e Direito Civil não se comunicavam, e a 

Constituição ocupava um papel de elemento subsidiário do sistema, visto que o Código Civil 

era o centro de todo o regulamento da vida privada. 

No pós-segunda guerra mundial, alguns países passaram a consagrar Constituições que 

promovessem valores anteriormente ignorados, como a democracia, a solidariedade e a 

                                                   
181 MARTINS-COSTA, op. cit., p. 645. 
182 PEREIRA, op. cit., p. 38. 
183 MORAES, op. cit., p. 2.  
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proteção da dignidade da pessoa humana. 

Isso proporcionou o rompimento com o sistema tradicional, que concebia o Direito Civil 

pelo viés individualista e patrimonialista. Por conseguinte, o enfoque do Direito Civil do 

patrimônio foi deslocado para o ser humano e sua vida em sociedade. 

Em razão de um fenômeno chamado “constitucionalização do Direito Civil”, as relações 

cíveis passaram a ter tratamento constitucional. Desse modo, a Constituição Federal tornou-se 

principal fonte do direito civil, que deixa de se limitar apenas às normas dos Códigos e leis 

esparsas.184 

Ressalta-se ainda que essa adjetivação atribuída ao Direito Civil, como sendo esse 

atualmente um direito constitucionalizado ou despatrimonializado, tem por objetivo uma 

releitura do Direito Civil à luz do Direito Constitucional, seus valores e princípios. Seu objetivo 

é, desse modo, privilegiar os valores não patrimoniais, como a dignidade da pessoa humana. 

Diante disso, foi inserido no próprio conteúdo do direito de propriedade o atendimento da sua 

função social, que exige uma nova compreensão do direito de propriedade, a partir dos valores 

sociais e humanitários contidos na Constituição Federal. 

Dessa forma, a função social, reconhecida como um princípio que recai sobre o 

conteúdo do direito de propriedade, ao se unir às quatro faculdades do direito de propriedade 

(usar, gozar, dispor e reivindicar), é convertida em um quinto elemento. 

Como visto, em razão da clássica divisão entre direito público e privado, a usucapião 

era uma matéria inteiramente disciplinada pelo Código Civil. Contudo, ao longo do tempo, essa 

clássica divisão desapareceu. Hoje, a interdisciplinaridade entre os institutos é tão grande, que 

não se pode mais conceber um tema como sendo exclusivo do direito público ou privado, o que 

pode ser visto na usucapião.185 

Nessa perspectiva, a constitucionalização do Direito é decorrência de um processo 

chamado neoconstitucionalismo ou novo Direito Constitucional. Esse processo traz consigo a 

propagação para todo o ordenamento jurídico dos princípios contidos na Constituição, como o 

da dignidade da pessoa humana, que alcança a posição de princípio fundamental de todo o 

sistema, do qual se irradiam os demais direitos fundamentais.  

Com essa revolução, continuar a sustentar a visão tradicional torna-se incompatível com 

atual fase científica do Direito Civil. Tudo porque os institutos de direito privado devem ser 

compreendidos de maneira funcionalizada. A partir dos valores constitucionais, e não pelo 

objeto em si, o fundamento da tutela jurídica da propriedade se encontra na sua função social e 
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185 Ibidem.  
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na dignidade da pessoa humana. 

Com toda essa mudança de paradigma, não se revela adequado limitar a usucapião à 

visão tradicional de que somente poderia ter por objeto bens corpóreos. Em outras palavras, em 

uma visão constitucionalizada do Direito Civil, não é possível limitar o objeto. Isso porque o 

relevante não é a coisa, mas sim o atendimento da função social, ainda mais em uma Era em 

que grande parte das coisas está se convertendo em bens imateriais - digitais.  

Pensar na dignidade da pessoa humana é, portanto, se preocupar em reconhecer que 

alguém exerceu uma função social sobre a coisa, de modo que pode lhe ser reconhecido o direito 

de propriedade.  

Dessa forma, “as novas tecnologias desenvolvidas no mundo virtual merecem a reflexão 

de sua compatibilidade com os milenares institutos do direito civil”.186 Nesse sentido, embora 

a legislação permaneça sob uma influência conservadora, a jurisprudência mostra-se atenta às 

transformações sociais.  

Assim, um passo importante para o reconhecimento da usucapião de bens imateriais se 

deu por meio da possibilidade de usucapiar linhas telefônicas. No período em que o serviço 

telefônico era uma atividade estatal privada, as linhas telefônicas tinham um valor econômico 

muito alto, chegando a custar o equivalente ao preço de um automóvel.187 

Nesse cenário, havia duas correntes sobre a possibilidade de usucapiar linhas 

telefônicas. A primeira delas sustentava que, por se tratar de um direito pessoal, não seria 

possível a usucapião. Já para a segunda corrente, trata-se de um direito real e, por isso, passível 

de usucapião.  

As companhias telefônicas aderiram à primeira corrente. Essas alegavam ser impossível 

a usucapião, em razão das linhas telefônicas serem disponibilizadas aos usuários através de 

contrato pessoal de uso de linha telefônica.  

No entendimento da doutrina dominante, a posse sobre linha telefônica era impossível, 

em razão do assinante não ser o legítimo possuidor da linha, apenas um usuário dos serviços 

prestados.  

Diante dessa problemática, a súmula 193 do Superior Tribunal de Justiça colocou fim à 

questão. De acordo com a referida súmula, “o direito de uso de linha telefônica pode ser 

adquirido por usucapião”.188 

Destaca-se ainda que a usucapião de linha telefônica somente subsiste entre particulares. 
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188 Ibidem, p. 88. 
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Portanto, ela não se verifica entre particular e concessionária prestadora do serviço de telefonia. 

Nesse sentido, é importante colocar que algumas das maiores propriedades virtuais hoje 

utilizadas são as páginas de internet, arquivos eletrônicos e o uso de e-mails, sendo todos esses 

arquivos digitais considerados como “energias armazenadas”. Por isso, devem receber o mesmo 

tratamento dos bens móveis, uma vez que, o art. 83, inciso II, do Código Civil de 2002, diz que: 

“consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que tenham valor econômico”.189 

Sendo assim, “a energia elétrica, típico bem imaterial, é equiparado à coisa móvel para 

fim de consumação do crime de furto”, no art. 153, §3º, do Código Penal. Daí porque, também 

por esse ângulo, o tratamento legislativo dos bens imateriais com dimensão econômica deve ser 

o mesmo dado aos bens móveis.190  
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5. CONCLUSÃO 

 

Por meio do instituto da usucapião, adquire-se a propriedade de um bem devido ao 

decurso do tempo e com o preenchimento de certos requisitos instituídos por lei. Ela atua sobre 

aqueles bens cujo cumprimento da função social não fora observado pelos proprietários, mas 

sim pelos possuidores. Dessa forma, a usucapião beneficia o possuidor zeloso e pune o 

proprietário negligente. 

Está enraizado na visão tradicional do Direito Civil que a usucapião, como modo de 

aquisição da propriedade, incide apenas sobre bens corpóreos. Entretanto, o crescente do 

avanço tecnológico impulsiona a aplicabilidade do instituto para além dos bens corpóreos. 

Nas últimas décadas vem ocorrendo um verdadeiro processo de desmaterialização da 

propriedade (bens incorpóreos), como páginas de internet, arquivos eletrônicos e o uso de e-

mails, sendo todos esses arquivos digitais. Por conta disso, é necessário reavaliar criticamente 

a concepção acerca da usucapião e do objeto de posse. A compreensão de que esses bens não 

podem ser objetos de posse revela-se incompatível com a realidade social e ignora a necessidade 

de uma efetiva proteção das situações jurídicas relacionadas com bens incorpóreos. 

O entendimento de que a usucapião somente poderia recair sobre coisas corpóreas tem 

como razão de ser a lógica civil clássica, que tinha por objetivo central a proteção da 

propriedade, sendo esse um Direito Civil patrimonial. Entretanto, houve um rompimento com 

essa visão tradicional, que concebia o Direito Civil pelo viés individualista e patrimonialista, 

através de um fenômeno chamado “constitucionalização do Direito Civil”. 

Nesse processo, é feita uma releitura de todos os institutos do Direito Civil à luz dos 

valores e princípios do Direito Constitucional. Por esse motivo, fala-se, então, do surgimento 

de um Direito Civil constitucionalizado ou despatrimonializado. Seu objetivo é, desse modo, 

privilegiar os valores não patrimoniais, como a dignidade da pessoa humana e a função social 

da posse. 

Outro fenômeno que implicou na releitura do Direito Civil e seus institutos foi o 

neoconstitucionalismo ou Novo Direito Constitucional. Com início no processo de 

redemocratização da Europa no pós-segunda guerra mundial, no neoconstitucionalismo os 

direitos são irradiados diretamente a partir do texto constitucional. Passa-se, então, a reconhecer 

a normatividade dos princípios, como o da dignidade da pessoa humana, que alcança a posição 

de princípio fundamental de todo o sistema, do qual se irradiam os demais direitos 

fundamentais. 

Considerando todo o exposto, nota-se que as mudanças ocorridas na sociedade atual 
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exigem o estabelecimento de um Direito Civil capaz de proteger a vida humana em sua 

integralidade, contemporâneo com a sociedade que lhe cumpre pacificar.  

A partir dessa mudança de paradigma realizada no estudo do Direito Civil não é mais 

compatível limitar a usucapião à visão tradicional de que somente poderia ter por objeto bens 

corpóreos. Tudo porque o que é relevante não é a coisa, mas sim o atendimento da função 

social. 

Portanto, os institutos de direito privado devem ser compreendidos de maneira 

funcionalizada. A partir dos valores constitucionais, e não pelo objeto em si, o fundamento da 

tutela jurídica da propriedade se encontra na sua função social e na dignidade da pessoa humana. 

Além disso, como o Código Civil reconhece a posse de bens corpóreos, não há razão 

para a sua vedação quanto aos bens incorpóreos. Inclusive, o mesmo diploma legal não faz 

distinção entre bens corpóreos e incorpóreos. Portanto, toda razão de ser que fundamenta a 

usucapião de bens corpóreos, também justifica a usucapião de bens incorpóreos. 

Acrescenta-se a isso o fato de que, atenta às transformações sociais, a jurisprudência já 

reconheceu a possibilidade de usucapião de bens incorpóreos. Exemplo disso é a súmula 193 

do STJ sobre a usucapião de linhas telefônicas. Por tudo isso é possível o reconhecimento da 

usucapião de bens incorpóreos no ordenamento jurídico brasileiro. 

 Contudo, ao se aprofundar sobre o tema, identificou-se que os estudos críticos são 

esparsos. Inclusive, por imperar a visão clássica e tradicional do Direito Civil sobre a usucapião, 

a maioria dos autores de referência sequer analisam a questão. Portanto, este estudo se propôs 

analisar e buscar uma maior compreensão da usucapião de bens incorpóreos com a tendência 

de enriquecer o debate científico de um tema tão atual, porém, ainda pouco explorado.  
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