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1. Considerações iniciais

A expressão interditos possessórios, à qual podem corresponder também ações possessórias e
remédios possessórios, nos foi legada pela tradição oriunda do Direito Romano. Os interdicta
visavam à proteção do interesse público e eram extensíveis à proteção da posse. 1A natureza
jurídica da posse era, entre os romanos, diversa da dos direitos subjetivos, considerados meramente
privados, estes sim protegidos pelas actiones. Somente a partir do processo formulário é que se
iniciou, por assim dizer, uma tênue autonomia dos interdicta, quando, no que respeita aos interditos
possessórios, se lhes foi reconhecida a possibilidade de serem classificados como iudicia simplicia
ou duplicia, 2características que, juntamente com os iudicia contraria, teriam marcado o nascimento
da reconvenção, quando exercidos os pedidos de proteção por parte do réu, muito embora não
pudessem ser considerados como verdadeira reconvenção (mutuae actiones).*

Já para os romanos, portanto, surgia a posse como uma controvertida natureza, caracterizando-se,
segundo alguns, como mero fato, ou poder de fato, ou ainda, situação jurídica, mas não direito, já
que não protegida pelas actiones.

Não é o nosso escopo, neste estudo, examinar a polêmica questão da natureza jurídica da posse,
pois que tema de direito material, mas que, ainda que reflexamente, vai influir no exame de algumas
questões processuais analisadas no correr da exposição, como, por exemplo, se a ação possessória
seria ou não uma ação real, para os fins de integração da capacidade do outro cônjuge, consoante o
art. 10, caput, §§ 1.º e 2.º, do CPC (LGL\1973\5).

Discorremos a respeito do tema levando em conta, primordialmente, aspectos processuais da
proteção possessória.
2. As ações possessórias segundo o direito positivo brasileiro

Antes da entrada em vigor do Código Civil (LGL\2002\400) brasileiro, o que se deu em janeiro de
1917, nossa doutrina mencionava a tendência da jurisprudência em adotar somente três interditos
destinados à proteção exclusivamente da posse: manutenção, reintegração na posse e interdito
proibitório. 3

No regime dos Códigos Processuais Estaduais, o Código de Processo Civil (LGL\1973\5) de São
Paulo (arts. 619, 623 e 627), bem como o do Paraná (arts. 363, 367 e 370), por exemplo, seguiram a
orientação da jurisprudência mencionada por Rezende, tratando somente dos três interditos, já
nomeados, como ações possessórias. Os de Minas Gerais (art. 696), Rio Grande do Sul (art. 538) e
o da Bahia (art. 419), por exemplo, colocavam a ação de nunciação de obra nova entre as ações
possessórias. O Código de Processo Civil (LGL\1973\5) de 1939, em seu art. 382, assim como o
Código de Minas Gerais (art. 691), incluíram a ação de imissão na posse como de índole
possessória. Também a ação de depósito (art. 901, do CPC (LGL\1973\5)) já foi considerada como
ação possessória, pelo Código de Processo Civil (LGL\1973\5) do Rio Grande do Sul (art. 549).

O Código de Processo Civil (LGL\1973\5) vigente, corretamente, retornou às origens da
jurisprudência brasileira que predominava antes do Código Civil (LGL\2002\400), e tratou de
considerar apenas o interdito proibitório e as ações de manutenção e reintegração de posse como
verdadeiramente ações possessórias, deixando de lado a ação de imissão na posse, a de nunciação
de obra nova e a de depósito. Estas duas últimas regulou como procedimentos especiais de
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