CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE
DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DO MATO
GROSSO – PROVA ESCRITA

POSSE E DETENÇÃO

a)
De acordo com a teoria objetiva da posse,
consagrada no atual Código Civil, existe diferença ontológica entre posse e
detenção? Explique.
b)

Pode o detentor exercer autotutela da

c)

Quais são os efeitos do desdobramento da

d)

O que é posse jurídica e qual é o seu efeito

posse? Explique.
posse? Explique.
substancial? Explique.

GABARITO

a)

O candidato deverá partir da premissa de

que, para a teoria objetiva, não há diferença ontológica entre posse e
detenção. Esta, a detenção, é consectária da degradação normativa, vale
dizer, a detenção é a posse degradada pela lei. Não há, pois, diferença
ontológica, no plano anímico, para a teoria objetiva, entre posse e detenção.
Como bem anota Tupinambá Miguel Castro Nascimento, o “elemento
negativo é a situação fática ou jurídica que tem força de descaracterizar
uma relação que, não fosse tal circunstância, seria possessória” (Posse e
Propriedade, p. 18, 2ª ed. rev. e ampl., Porto Alegre, Livraria do Advogado,
2000). E tais elementos degradantes devem observar o princípio da reserva
legal, são “numerus clausus”, constatáveis através de expressões claras da
própria norma (“é detentor” ou “não induzem posse”, artigos 1.998 e
1.208 do Código Civil).

b)

No que se refere à autotutela da posse, o

candidato deverá explicar se o servidor da posse pode exercê-la a despeito
do que consta no artigo 1.210, § 1°, do Código Civil, vale dizer, embora o
artigo referido não autorize a autotutela da posse pelo detentor, a doutrina
admite, sob pena de esvaziamento do instituto em comento.

c)

Quanto

ao

desdobramento

da

posse,

consectário do artigo 1.197 do Código Civil, o candidato deverá explicar a
questão da proteção possessória (“v.g.”: o possuidor direto tem proteção
possessória contra o indireto) e a impossibilidade do possuidor direto
usucapir. “O ‘animus domini’ precisa ser frisado para, de logo, afastar a

possibilidade de usucapião dos fâmulos da posse. Em seguida, devem ser
excluídos os que exercem temporariamente a posse direta, por força de
obrigação ou direito, como, dentre outros, o usufrutuário, o credor
pignoratício e o locatário. Nenhum deles pode adquirir, por usucapião, a
propriedade da coisa que possui em razão do usufruto, penhor ou locação.
É que, devido à causa da posse, impossível se torna possuírem como
proprietários. Necessário, por conseguinte, que o possuidor exerça posse
com ‘animus domini’. Se há obstáculo objetivo a que possua com esse
‘animus’, não pode adquirir a propriedade por usucapião. A existência de
obstáculo subjetivo impede apenas a aquisição que requer boa-fé. Por fim,
é preciso que a intenção de possuir como dono exista desde o momento em
que o prescribente se apossa do bem. Inexistindo obstáculo objetivo,
presume-se o ‘animus domini’” (Orlando Gomes, Direitos Reais, p. 158, 9ª
edição, Rio de Janeiro, Forense, 1985).

d)

O candidato deverá discorrer sobre a

chamada posse jurídica, inerente aos bens públicos e consectária do
domínio. A propriedade, em casos tais, é prova do exercício de posse
anterior para fins de proteção possessória. Este é o núcleo duro que se
exige. As demais ponderações, variáveis a partir da premissa estabelecida,
serão examinadas casuisticamente.

