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LEGITIMIDADE ATIVA NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA 

 

Filipe R. Murad Semião, advogado 

 

 

  A ação reivindicatória é a ação do proprietário não possuidor, contra 

o possuidor não proprietário. Ela está prevista no caput do art. 1.228 do NCC, 

que dispõe:  

 

"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor 

da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha.  

 

 

  Para a propositura da ação reivindicatória, há de restar configurada 

a prova das condições específicas, quais sejam, prova do domínio da coisa, 

perfeita identificação individualizada da coisa pretendida e a prova de que o 

réu a possua ou a detenha injustamente. 

 

 

  CARVALHO SANTOS  disserta sobre a legitimidade da 

reivindicação, in verbis: 

 

"... certo como é que a ação de reivindicação deve ser intentada 

contra quem quer que se ponha em antagonismo com o exercício 

do direito de propriedade, estabelecendo uma luta entre a 

propriedade e a posse, na expressão de DERNBURG (Pand, vol. 1 

§ 224). Nem é outro o ensinamento de ENDERMANN, quando 

escreve que a ação de reivindicação é a investida para a 

recuperação do direito à coisa contra quem se põe em antagonismo 

com o exercício dele". (CARVALHO SANTOS, "in" "Código Civil 

Interpretado", Freitas Bastos, 7ª. Edição, vol. VII/280). 
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  A faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir 

a ingerência alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de 

buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde 

que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica. É o efeito dos 

princípios do absolutismo e da sequela, que marcam os direitos reais.  

 

 

  A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento 

no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor 

sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se 

funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, 

não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica 

preexistente.  

 

 

  Vale destacar que a expressão 'injustamente a possua' para efeito 

reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito 

possessório. Nos termos do art. 1.200 do NCC, posse injusta, para efeito 

possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade 

e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem 

causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita o possuidor 

manter consigo a posse de coisa alheia.  

 

 

  Em outras palavras, pode a posse não padecer de vícios da 

violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para 

efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua 

posse. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o 

locatário, o comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o 

usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as 

posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são 

injustas nem para efeito possessório, nem para efeito petitório. 
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  Ensina ALUÍSIO SANTIAGO JÚNIOR  que:  

"O jus reivindicandi tem explicação lógica no direito de ação que a 

todo titular de direito material se concede (artigo 75 do Código 

Civil). Se a lei assegura ao proprietário os direitos de usar e de fruir 

e havendo lesões a estes direitos, há violação do direito de 

propriedade. DAÍ, NASCER A REIVINDICATÓRIA. EM Outros 

termos, o direito de pedir judicialmente que a coisa sob sua 

dominação jurídica que esteja com terceiros, imotivadamente, sob a 

dominação fática deste, lhe seja entregue. Costuma-se dizer que é 

a ação do proprietário não-possuidor contra o possuidor não-

proprietário, desde que este último tenha a posse sem causa 

jurídica eficiente". (Direito de Propriedade - Aspectos Didáticos - 

Doutrina e Jurisprudência, p. 26-27).  

 

  Para LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA , a reivindicatória "é a 

ação real que compete ao senhor da coisa para retomá-la do poder de terceiro 

que injustamente a detém". (Direito das Coisas, Edição Histórica, Editora Rio, 

1977, p. 190).  

 

  Desta feita, podemos concluir que a ação de reivindicação, como 

tutelar do domínio, exerce-se erga omnes, como o direito, da qual é parte 

integrante e a que visa proteger. É uma ação real, por meio da qual o 

proprietário de uma coisa pede, contra o possuidor ou detentor da mesma, o 

reconhecimento de seu direito de propriedade e, como consequência, a 

restituição da própria coisa com suas acessões. 

 

Sub censura. 
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