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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0035378-22.2017.8.19.0000 
AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO - CODIN. 
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS E MORADORES 
DO AÇÚ CAMPO DA PRAIA PIPEIRAS BARCELOS E CAJUEIRO e INTEGRANTES 
DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA MST.  
RELATOR: Des. EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA 
 

 

DECISÃO  

 

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo 

ativo, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca 

de São João da Barra que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse e 

Interdito Proibitório, indeferiu o pedido liminar, verbis:   

 

“ ... Em relação ao ofício de fls. 515/516 e à petição 
de fls. 613, passo a fazer os seguintes 
esclarecimentos: Trata-se de ação possessória, que 
possui caráter dúplice. De tal forma, após o 
indeferimento da reintegração de posse pleiteada, 
conforme decisão de fls. 502/503, assegura-se aos 
réus não só o direito de permanecer na área 
ocupada mas também livremente transitar por ela, 
inclusive com a utilização de veículos. De tal forma, 
enquanto não revogada a referida decisão, não 
podem a polícia militar ou empresas particulares de 
segurança obstarem o exercício da posse pelos 
réus sob pena de cometimento de crime de 
desobediência...”. 

 

 
Alegam os agravantes, em apertada síntese, que com base no 

Decreto Estadual nº 41.584/08 (cf. Doc. 5), que declarou de utilidade pública 

alguns imóveis, em sua grande maioria rurais, situados em São João da Barra, 
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vem movendo as ações de desapropriação pertinentes, dentre elas a ação de 

desapropriação de nº 0007387-19.2011.8.19.0053, onde foi deferida e 

cumprida “a liminar de imissão de posse do imóvel” (cf. Doc. 7), após o 

depósito integral do montante indenizatório. 

Não há dúvida que a CODIN, ora Agravante e as EMPRESAS PORTO 

DO AÇU e GSA, são as atuais e legítimas possuidoras de direito, direta e 

indiretamente, de fato e de direito, dos imóveis objetos da presente ação (art. 

561, I, do Código de Processo Civil/15; cf. Docs. 8) 

Por outro lado, a invasão ora narrada, perpetrada pelos Agravados, 

configura verdadeiro esbulho possessório, uma vez que invadiram à força as 

áreas objeto da ação originária (art. 561, II, do Código de Processo Civil/15; cf. 

Docs. 10), acarretando na total perda da posse de fato pela CODIN, ora 

Agravante, e pelas segunda e terceira Autoras. 

Sustentam que a situação fático-jurídica se amolda, com exatidão, a 

de todos os requisitos enumerados pelo art. 561 do Código de Processo 

Civil/15: i) a posse; ii) o esbulho; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse 

em virtude do esbulho, ensejando a aplicação da regra do art. 562 do Código 

de Processo Civil/15, e consequente deferimento da reintegração de posse ora 

perseguida.  

Destacam que a decisão não só extrapola o âmbito de competência 

ao versar sobre Juízo de conveniência e oportunidade em suas razões de 

decidir, como exorbita daquela que deve ser o limite analítico em sede de ações 

possessórios, afirmando que a remansosa jurisprudência dos nossos Tribunais é 

bastante eloquente ao esclarecer que a proteção  possessória  independe,  em  

qualquer  circunstância,  da  aferição  do  cumprimento  ou  não,  pelo 
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proprietário/possuidor,  no âmbito  das  demandas  possessórias,  da  função  

social da  propriedade. 

Requer a concessão da antecipação da tutela total ao presente 

recurso, com base no art. 1019, I do Código de Processo Civil/15, e posterior 

provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada.  

É o relatório. Decido.  

Em cognição sumária não visualizei, si et in quantum, com a devida 

vênia, razão jurídica bastante, capaz de autorizar a desconstituição instantânea 

do provimento judicial impugnado. 

Merece destaque que a decisão proferida pelo Juízo a quo, ora  

impugnada, nos parece contraditória ao afirmar na assentada “ ... após o 

indeferimento da reintegração de posse pleiteada, conforme decisão de fls. 

502/503, assegura-se aos Réus não só o direito de permanecer na área 

ocupada, mas também livremente transitar por ela...”, sendo que, da análise do 

referido decisum indicado pelo magistrado (fls. 502/503), não se vislumbra  

qualquer pronunciamento expresso sobre a apreciação do pleito liminar, 

carecendo, assim, de informações, para que não haja supressão de instâcia.  

Por outro lado, a questão de fundo exibe complexidade relevante e, 

na forma do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o de dano ou risco 

ao resultado útil do processo”.  

Na hipótese dos autos, a ocupação da área em litígio já perdura por 

mais de três meses, havendo inclusive proposta de acordo formulada pelos 
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agravantes, não vislumbrando, no momento, dano ou risco ao resultado útil do 

processo, capaz de justificar o deferimento de efeito suspensivo ativo, sem a 

formação do contraditório e as informações do Juízo.  

 

Destarte, INDEFIRO, no momento, A LIMINAR com pedido de efeito 

suspensivo ativo requerido pelas agravantes. 

Oficie-se ao juízo a quo solicitando as informações, dando-lhe 

ciência, da decisão ora proferida, solicitando que esclareça a contradição 

supramencionada.   

Intimem-se o agravado para apresentação de contrarrazões, se 

manifestando sobre a proposta de acordo formulada pelos agravantes.  

Após, a Douta Procuradoria de Justiça. 

 

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2017. 

 

EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA 

DESEMBARGADOR RELATOR 
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