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O direito reconhece dois conceitos distintos em relação à propriedade: Propriedade e a Posse. 
 
A propriedade é um direito real e refere-se à titularidade da coisa (exemplo, imóvel). Estamos 
aqui considerando “quem é o dono”. 
 
A posse é uma situação de facto protegida pelo direito. A posse refere-se à quem tem acesso 
ao imóvel. A posse tem por ideia referente à atuação como assim pensasse que fosse o dono 
ou proprietário da coisa. 
 
Por que a posse é tutelada pelo Direito? 
 
As principais razoes para que o direito tutele (ou resguarde/reconheça) a posse relaciona-se 
com a vivência em sociedade. 
 
As principais razões são: 

¡ Defesa da paz pública 
¡ Proteção do valor econômico envolvido 
¡ Dificuldade da prova do direito real (dificuldade da prova da posse 

 
Para que a posse seja reconhecida pelo direito é preciso que cumpra com um número de 
elementos. 
 
O proprietário pode ser o possuidor; ou a coisa pode estar sob a posse de outra pessoa. 
 

¡ Posse causal vs. Posse formal 
¡ Posse causal: quando posse e direito de propriedade coincidem; a coisa está 

na disponibilidade do possuidor e proprietário; a posse corresponde ao 
exercício de uma faculdade do direito real. 

¡ Posse formal: quando a posse e o direito de propriedade não coincidem; o 
possuidor não tem direito real sobre a coisa, ainda que actue como se tivesse.  
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Para a posse ser reconhecida pelo direito deve cumprir com dois elementos. 
 
Elementos obrigatórios da posse (arts. 1171.º e 1173.º, CC) 

¡ Corpus: é o elemento material/empírico e consiste no exercício de poderes de 
facto ou na prática de actos materiais sobre a coisa. 

¡ Animus: é o elemento psicológico/intencional e consiste na intenção de exercer os 
poderes de facto como titular do direito real correspondente aos actos praticados. 
à elemento que diferencia da mera detenção (art. 1173.º, n.1, CC) 

 
 

Diferença entre POSSE e DETENÇÃO 
 

¡ O CC timorense adota a concepção subjectiva da posse, exigindo o animus 
possessório – com intenção de agir como dono/proprietário/titular do direito real. 

 
A detenção consiste no exercício de poderes de facto com animus detinendi, sem intenção 
de agir como titular do direito real. 
 
O Código Civil prevê taxativamente que certos detentores podem usar dos meios de defesa 
da posse, o que aproxima esses dois sistemas no que diz respeito à tutela possessória. 

¡ São eles: locatário (art. 966.º, n. 2, CC), comodatário (art. 1053.º, n. 2 , CC), parceiro 
pensador (art. 1046.º, n. 2 , CC) e depositário (art. 1108.º, n. 2 , CC).  

 
 
Há diversas espécies de posse prevista no Código Civil. 

“titulada ou não titulada, de boa ou de má fé, pacífica ou violenta, pública ou oculta” 
(art. 1178.º, CC).  
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Posse titulada (art. 1179.º, CC): quando se funda em um acto susceptível de, em abstracto, 
constituir ou transferir o direito real correspondente, embora, no caso concreto, a 
transferência não se verifica, seja porque o transmitente não tinha legitimidade para 
transmitir, seja porque o negócio de transmissão tinha vícios substanciais (erro, dolo, coação 
moral, etc.). 
 
POSSE DE BOA-FÉ E MÁ-FÉ 
 
A determinação da posse de boa-fé e má-fé tem por base os critérios psicológicos (art. 1180.º, 
CC) 
 

BOA FÉ MÁ FÉ 
quando o possuidor, no momento da 
aquisição da posse, ignorava que estava 
lesando direito de outrem. 

quando o possuidor sabia que estava 
lesando direitos de outrem. 

É indiferente se essa ignorância era culposa 
ou não. 

 

 
Como a prova da boa fé é difícil, a lei estabelece presunções relativas (art. 1180.º, n. 2, CC) e 
absolutas (art. 1180.º, n. 3, CC) 
 
PACÍFICA E VIOLENTA 
 
A determinação da posse pacífica ou violenta é prevista no art. 1181.º, CC). 
 
Determinada no momento da aquisição. 
 

PACÍFICA VIOLENTA 
adquirida sem violência quando o possuidor usou de coacção física 

ou moral, nos termos do art. 246.º, CC. 
Obs1.: A posse violenta pode se tornar 
pacífica quando cessam os actos de 
violência sobre o anterior possuidor. 

 

Obs2: os prazos para a usucapião somente 
começam a partir do momento em que a 
posse se torna pacífica. 

 

 
POSSE PÚBLICA E OCULTA 
 
A determinação da posse pacífica ou violenta é prevista no art. 1182.º, CC). 
 
Determinada no momento da aquisição. 
 

PÚBLICA OCULTA 
quando é exercida de forma que 
interessados possam conhecer a posse; 

exercida de forma clandestina 
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Como se adquire a posse? 

¡ Aquisição originária: quando a posse não tem qualquer ligação jurídica com a posse 
do anterior possuidor, seja em termos de existência, âmbito e conteúdo. 

¡ Prática reiterada de actos materiais públicos correspondentes ao exercício do 
direito real (art. 1183.º, alínea a), CC)  

¡ Inversão do título da posse (art. 1185.º, CC) consistente na conversão de uma 
detenção em posse, por acto do próprio detentor 

¡ Esbulho: forma residual de aquisição da posse 

¡ Aquisição derivada: a nova posse constitui-se com a colaboração do anterior 
possuidor. 

¡ Tradição material ou simbólica (art. 1183.º, alínea b), CC)  

¡ Constituto possessório (art. 1184.º, CC): pode ser bilateral ou trilateral 

¡ Traditio brevi manu: não encontra previsão no CC, mas consiste na conversão 
de detenção em posse por acordo entre detentor e possuidor 

¡ Sucessão mortis causa (art. 1175.º, CC) 

 

Deve-se considerar que a posse refere-se a tantos actos durante a sua aquisição (quando do 
seu início) como a actos da sua continuidade. 

É por tal que o direito considera questões de definição da conservação (ou manutenção) da 
posse. 

¡ Conservação: a posse “mantém-se enquanto durar a actuação correspondente ao 
exercício do direito ou à possibilidade de a continuar”, presumindo-se que “a posse 
continua em nome de quem a começou” (art. 1177.º, CC). 
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É evidente que a posse pode ser perida. E o direito prevê quando tal se considera. 

É perdida a posse quando um dos elementos da posse (corpus ou animus), ou ambos, deixa 
de existir na esfera do possuidor (art. 1187.º, CC).  

Note-se que auando a coisa é posta fora do comércio, por ter sido incorporada ao domínio 
público, há perda da posse, não por ser impossível o corpus, mas porque sobre a coisa não se 
pode mais exercer relações possessórias (art. 193.º, n. 2, CC).  

 

DEFESA DA POSSE 

À proteção da posse no âmbito do direito é correspondido meios de defesa da mesma, se tal 
não fosse não seria um reconhecimento verdadeiro. 

Como a posse é protegida pelo direito, ela pode ser defendida, mediante prova, pelo 
interessado, de que é possuidor. 

A defesa da posse pode ser feita por meios extrajudiciais e judiciais, Nos mesmos moldes 
que estão previstos para o titular de qualquer direito que seja violado ou ameaçado de 
lesão.  

 

EXTRAJUDICIAIS JUDICIAIS 

Acção direta (arts. 1197.º e 327.º, 
CC)  

Acção de prevenção (art. 1196.º, CC) 

Legítima defesa (art. 328.º, CC)  Acção de manutenção (art. 1198.º, CC) 

 Acção de restituição 

 Acção de restituição provisória (art. 1199.º, CC) 
[Providência Cautelar Especificada no CPC] 

 Embargos de terceiro (art. 1205.º, CC) 
 

Meios extrajudiciais: 

• Acção direta (arts. 1197.º e 327.º, CC)  
• Legítima defesa (art. 328.º, CC)  

 

Meios judiciais 

Prazo: Prazo de caducidade das acções juiciais: 1 ano, a partir da perturbação ou do esbulho 
da posse (art. 1202.º, CC).  

 

• Acção de prevenção 
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Quando há justo ou fundado receio, pelo possuidor, de ser perturbado ou esbulhado 
da posse. 

A acção possui natureza preventiva e visa a afastar as ameaças (art. 1196.º, CC). Busca-
se a condenação do autor das ameaças a abster-se do respectivo comportamento, sob 
pena de ser responsabilizado pelos danos que causar. 

• Acção de manutenção 

Visa a por fim a actos que perturbam a posse. 

Pressupostos: que o possuidor conserva a sua posse; e os actos materiais praticados 
por terceiro exprimam uma intenção de adquirir uma posse contrária à do actual 
possuidor (animus turbandi) (art. 1198.º, CC). 

¡ Acção de restituição 

Visa a obter a restituição da posse quando o titular é impedido ou privado de exercer 
ou da possibilidade de a exercer (art. 1198.º, CC), quando há intenção do agente em 
adquirir posse (animus spoliandi). 

§ Acção de restituição provisória 

Procedimento cautelar por meio do qual o possuidor, vítima de esbulho violento, 
busca esse procedimento célere, no qual não há audiência do esbulhador (art. 1199.º, 
CC). 

Essa acção caduca se o esbulhado não intentar a acção de restituição da posse. 

¡ Embargos de terceiro (art. 1205.º, CC). 

 

Exclusão das acções possessórias 

Art. 1200.º, CC: As acções possessórias “não são aplicáveis à defesa das servidões não 
aparentes [art. 1438.º, n. 2, CC], salvo quando a posse se funde em título provindo do 
proprietário do prédio serviente ou de quem lho transmitiu”. 

Regime das acções possessórias 

Legitimidade para acções de prevenção, manutenção e restituição: Art. 1201.º, CC.  
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EFEITOS DA POSSE 

 

Presunção relativa da titularidade do direito (art. 1188.º, CC). 

Direitos: sobre os frutos e benfeitorias: regras específicas a depender de se a posse foi de boa 
fé ou má fé. 

¡ Frutos na posse de boa fé: art. 1190.º, CC. 

¡ Frutos na posse de má fé: art. 1191.º, CC. 

¡ Benfeitorias necessárias e úteis: art. 1193.º, CC. 

¡ Benfeitorias voluptárias: art. 1195.º, CC. 

¡ Compensação de benfeitorias com deteriorações: art. 1194.º, CC. 

Encargos (isto é Deveres): são as despesas normais relacionadas com a fruição da coisa, como 
amortizações, juros, rendas etc (Art. 1192.º, CC) 
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USUCAPIÃO 

A usucapião consiste na aquisição do direito real, correspondente à posse exercida, quando 
a situação possessória se prolonga por certo período. 

“A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida 
por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a 
aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação [...]” (art. 
1207.º, CC). 

É forma de aquisição originária do direito real. 

Pressupõe o exercício da posse durante um certo lapso de tempo. 

Requisitos essenciais da usucapião:  

(1) a posse pública e passiva (arts. 1217.º e 1220.º, n. 1, CC) 
(2) a sua duração (tempus usucapionis).  

As demais características não constituem condição para a usucapião, mas influenciam no 
prazo necessário para a respectiva verificação.  

 

DURAÇÃO DA POSSE 

A duração é diversa dependendo da existência ou não de registo da posse. 

Situação Condição Prazo Observação 

título de aquisição e 
registo (art. 1214.º, CC) 

Boa fé 10 anos  

Ma fé 15 anos  

Registo de mera posse (art. 
1215.º, CC) 

Boa fé 5 anos A mera posse somente será 
registada em face de sentença 
passada em julgado, na qual se 
reconheça que o possuidor 
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 tem possuído pacificamente e 
publicamente por ao menos 5 
anos (art. 1215.º, n. 2, CC) 

Má fé 10 anos  

Sem qualquer registo de 
título ou mera posse (art. 
1216.º CC) 

Boa fé 20 anos  

Má Fé 25 anos  

Especial (LDT 2017) Boa fé Mínimo 18 
anos  

(2017-1999) 

Critérios adicionais: 

(1) Ter nacionalidade 
timorense 

(2) Possuidor de forma pública 
e notória (arts. 13.º, a 15.º, 
LDT) 

(3) Ter iniciado a posse até 
31,12.1998 

(4) Não tenha outro imóvel 
para habitação ou cultivo a 
não ser o da posse 

 

Nota sobre os prazos: 

Contagem: 

De acordo com o artigo 1217.º, CC: se a posse tiver sido constituída com violência ou tomada 
ocultamente 

¡ somente começam a contar quando cessar a violência ou a posse se tornar pública. 

¡ Violência e ocultação: condição suspensiva. 

¡ O prazo começa a contar em conjugação com os demais caracteres (boa ou má fé, 
título e registro etc.)  

 

Suspensão 

Impede o decurso do prazo da posse enquanto verificar-se o facto que lhe dá origem, mas 
não descarta o prazo até então decorrido (Art. 1212.º, CC). Aplica-se a mesma ideia da 
prescrição. 

Ficam suspensas a contagem do tempo da posse para a usucapião quando há alguma questão 
pertinente em relação às partes (parentesco, trabalho, devedor) (rts. 309.º), quando fora do 
país em razão de destacamento em trabalho público (art. 310.º), dentre outros (art. 311.º  a 
313.º, CC 
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Interrupção: 

Reinicia a contagem do prazo da posse após a cessação dos efeitos do acto interruptivo (Art. 
1212.º, CC). 

Interrompe-se o prazo para a contagem da usucapião com “citação ou notificação judicial” 
(art. 314.º CC). 
 

LEI DAS TERRAS DE 2017 

Em 1 de junho de 2017 foi promulgado o “Regime Especial para a Definição da Titularidade 
dos Bens Imóveis” –“Lei das Terras” (Lei n. 13/2017) –, que visa a determinar a titularidade 
dos bens imóveis. 

Conceito de posse na Lei das Terras à art. 10.º, n. 1: “a posse é o uso ou a possibilidade 
efetiva de uso do bem imóvel para fins de habitação, cultivo, negócio, construção ou para 
qualquer outra atividade que requeira a utilização física do bem imóvel, por forma 
correspondente ao exercício do direito de propriedade”. 

Adota a mesma teoria do CC (teoria subjectivista à corpus + animus) 

A posse é, ainda, qualificada como um “direito informal de propriedade”, enquanto o CC 
qualifica como “mera situação de facto”. 

¡ Assim, no caso de disputa entre titulares de direitos anteriores primários, se um dos 
declarantes for possuidor do imóvel ou de parte dele, lhe é atribuído o direito de 
propriedade sobre a parte do bem imóvel que possui (art. 40.º, LDT). 

¡ Caso o declarante não tenha posse, a propriedade é atribuída ou reconhecida ao 
declarante do direito mais recente (art. 45º, LDT).  

 

 

A Lei das Terras de 2017 criou ainda USUCAPIÃO ESPECIAL. 
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Requisitos do declarante: 

(5) Ter nacionalidade timorense 
(6) Possuidor do imóvel com animus de proprietário, continuamente, de forma pública e 

notaria (arts. 13.º, a 15.º, LDT) 
(7) Ter iniciado a posse pacificamente (art. 16.º, LDT), até 31,12.1998 [sem usar violência 

física ou coação moral] 
(8) Não tenha outro imóvel para habitação ou cultivo a não ser o da posse.   

 

Não podem adquirir por usucapião especial os meros detentores (art. 11.º, n. 2, LDT). 

Na prática com o critério de posse pacífica acaba-se por diminuir o prazo da posse.  

Caso fosse exigido os 20 anos da usucapião “comum” de boa fé, uma pessoa teria que ter 
posse desde 1997 (contando até 2017). 

 

Aforamento 
É o direito do foreiro a um bem imóvel, mediante o pagamento de um foro, com possível 
de direito de remição, reconhecido como tal na lei aplicável durante a administração 
portuguesa (art. 2.º, al. a), da LDT). 

¡ Aforamento é o contrato pelo qual o senhor de um prédio concede a outro o 
domínio útil dele, com reserva do domínio direto.  

¡ Será atribuído o direito de propriedade, por usucapião especial, ao declarante da 
titularidade de aforamento sobre bens imóveis, como direito anterior secundário 
(art. 3.º, n. 2, da LDT), cuja caducidade seja posterior a 28.11.1975, quando essa 
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titularidade não seja disputada (art. 37.º, n. 1, da LDT), excepto se o bem estiver 
situado em área do domínio público do Estado. 

¡ Para tanto, o foreiro deve preencher os seguintes requisitos: 
¡ ter um aforamento válido; 
¡ estar na posse actual e pacífica do bem imóvel declarado; 
¡ ter uma posse duradoura (20 anos, em caso de boa fé). à Quando a posse 

for por período inferior a 20 anos, é reconhecido o direito a manter a 
utilização actual do imóvel, por meio do gozo de um direito correspondente 
(art. 37.º, n. 5, LDT).  

 
 


