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2.9. Aquisição da posse 
 
2.9.1. Teorias explicativas  
 
- Teoria Subjetiva:  
 

 
 
- Teoria Objetiva  
 

 
 
 

2.9.2. Espécies de aquisição 
- Originária 
 > Que é a aquisição originária?  

> Corresponde a um ato de ocupação?   
> Qual é sua principal característica diferenciadora com relação à aquisição derivada?  

- Derivada 
> Neste caso, há um transmitente que perde a posse, e um adquirente que a adquire 
> E como ficam os vícios?  

 
2.9.3. Modos de aquisição da posse 
- Como o CC/02 define a aquisição da posse?  
- Trata do mesmo modo que o CC/16?  

CORPUS ANIMUS POSSUIDOR

CORPUS

PODER 
SOBRE A 

COISA 
(CONDUTA)

POSSUIDOR
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a) Apreensão da coisa  
- É forma de aquisição originária ou derivada?  
- Por quê?  
- Quando se dá:  

> apreensão da coisa que não se encontra em poder de quem quer que seja;  
> apossamento da coisa que se está sob o poder de outrem e que consente; 
> tomada de posse da coisa sem qualquer consentimento.  

- Imóveis 
> pela ocupação;  
> pela presença do adquirente no terreno;  
> pelo ingresso nele, sem necessidade de percorrê-lo em toda sua extensão; 
> pela aproximação de modo que a dominação física se torne possível.  

- Móveis  
> colocação da coisa diante do adquirente de modo que possa segurá-la; 
> entrega do objeto a terceiro, na presença e por ordem do adquirente; 
> imposição de marca ou sinal na coisa que deixa ficar em poder de um outro; 
> remessa das chaves da casa ou armazém, ao adquirente presente no lugar; 
> entrega da coisa em casa do adquirente e por ordem sua;  
> coisa, apresentada, mostrada ao adquirente, encarrega terceiro da guarda.  

 
b) Exercício do direito 
- É o caso do direito do locatário; 
- É a posse decorrente de um contrato.  
 
c) Disposição da coisa ou do direito  
- Ocorre através da cessão;   
- Cessão de direitos possessórios.  
 
d) Tradição 
- É forma de aquisição originária ou derivada?  
- Pressupõe acordo de vontades?  
- Três são as espécies de tradição:  
 > real, quando envolve a entrega efetiva e material da coisa.  
 > simbólica  

> ficta  
>> tradição  
>> traditio brevi manu  
>> constituto possessório  

 
e) Sucessão na posse   
- Como fica o herdeiro com a posse de seu antecessor?  
 
2.9.4. Pessoas habilitadas a adquirir a posse  
- Quem pode adquirir a posse?  
- O incapaz ou o louco pode adquirir a posse?  
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2.10. Perda da posse  
 
2.10.1. Teorias explicativas  
- Ausência de comportamento de dono  
 
2.10.2. Situações de perda da posse 
- Antigo art. 520 do CC/16.  
- CC/02, art. 1.223: deixa de ter conduta de dono!  
 
a) Abandono da coisa  
- Como se caracteriza o abandono?  
- E quando efetivamente se dará a perda da posse?  
- E o domínio, quando será adquirido?  
 
b) tradição da coisa  
- Ao mesmo tempo em que é um modo de aquisição da posse, é também de perda! 
 
c) Pela perda ou destruição da coisa, ou por ser ela posta fora do comércio    
- Com a perda da coisa, desaparece a posse.  
- Quando há perda da coisa  

> extraviada ou perdida  
> perecimento do bem  
> colocação da coisa fora do comércio  

 
d) Pela posse de outrem  
- Tomada da posse por outrem sem reação imediata  
- Quando se considera perdida a posse?  
  


