
 
 

 

EXMO. SR. 1º VICE-PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

GRERJ Eletrônica nº 60822271784-15 

 

 

 

PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. (“PORTO DO AÇU”), (nova denominação social 

da LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.), sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob 

o nº 08.807.676/0001-01, e GSA – GRUSSAÍ SIDERÚRGICA DO AÇU LTDA. (“GSA”), 

sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 09.435.661/0001-14, ambas com sede na Rua do 

Russel, nº 804, 5º andar, Glória, Rio de Janeiro/RJ, endereço eletrônico: 

diego.antunes@prumologistica.com.br, em conjunto denominadas “AGRAVANTES”, com 

fundamento nos artigos 1015, I, e seguintes do Código de Processo Civil (“CPC”), vêm, por 

seus advogados, interpor   

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 

com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo contra a decisão das folhas 502/504 

(“Decisão Agravada”) dos autos da ação de reintegração de posse nº 0000721-

89.2017.8.19.0053 (“Ação Possessória”), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São 

João da Barra (“Juízo Recorrido”), na qual figuram como réus ASSOCIAÇÃO DOS 

PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS E MORADORES DO AÇÚ, CAMPO DA PRAIA, 

PIPEIRAS, BARCELOS E CAJUEIRO – ASPRIM (“ASPRIM”), associação civil sem fins 

lucrativos, inscrita no 1º Cartório de Registros de São João da Barra, sob o nº A-9, fls. 267 C, 

nº 1291, com sede na BR 240, Campo da Praia, São João da Barra/RJ; INTEGRANTES DO 

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA – MST (“MST”) e 

TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS (“TERCEIROS”), em conjunto denominados 

“Agravados”, pelas razões adiante expostas. 
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Em atenção à regra do artigo 1.016, inciso IV, do CPC, as AGRAVANTES informam, 

abaixo, a qualificação e o endereço dos patronos das partes: 

 

• Pelas AGRAVANTES (Porto do Açu e GSA): Rodrigo Fux, inscrito na OAB/RJ sob o 

n.º 154.760,  Daniel Coelho, inscrito na OAB/RJ sob o nº 95.891, Roberto Coelho, 

inscrito na OAB/RJ sob o nº 141.085, e Mateus Carvalho, inscrito na OAB/RJ sob o 

nº 177.479,  todos com escritório na Av. Rio Branco, nº 177, 18º andar, Centro, Rio de 

Janeiro/RJ (folhas 637/640, 581/591 e 595/607). 

 

• Pelos AGRAVADOS: 

 

- ASPRIM:  Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com endereço funcional 

na Rua do Sacramento, nº 223, Centro, São João da Barra/RJ; 

 

- MST: Fernanda Maria da Costa Vieira, inscrita na OAB/RJ sob o nº 101.385, com 

escritório na Avenida Presidente Vargas, n° 502, 7º andar, Centro Rio de Janeiro/RJ; e 

 

- TERCEIROS: Nos termos do artigo 1.017, inciso II, do CPC, os patronos das 

AGRAVANTES declaram, sob pena de sua responsabilidade pessoal, que, até o momento, 

os terceiros interessados não compareceram aos autos da Ação Possessória, razão pela 

qual inexistem nos referidos autos procuração outorgando poderes aos seus advogados. 

 

 

• Pela INTERESSADA (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - “CODIN”): sociedade de economia mista 

vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços – 

SEDEIS, inscrita no CNPJ sob o nº 30.124.754/0001-14, endereço eletrônico: 

jurídicosjb@cofin.rj.gov.br, com sede na Avenida Rio Branco, nº 110, 34º andar, 

Centro, Rio de Janeiro/RJ, representada por Antonio Rodrigues de Araujo Motta, 

inscrito na OAB/RJ sob o nº 178.294 (amotta@codin.rj.gov.br) e João Mauro Marcello, 

inscrito na OAB/RJ sob o 161.726 (jmarcello@codin.rj.gov.br), ambos com escritório 

na Avenida Rio Branco, nº 110, 34º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.040-

001 (folhas 548/549 e 550/574). 

 

 

mailto:jmarcello@codin.rj.gov.br
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As AGRAVANTES informam, ainda, que, na forma preconizada pelo artigo 1.017, § 5º, 

do CPC, este recurso foi instruído apenas com cópia: (i) dos documentos que comprovam que 

houve suspensão dos prazos processuais desse E. Tribunal de Justiça (“E. TJERJ”) no dia 28 

de abril de 2017; e (ii) Fato Relevante da Prumo Logística S.A., datado de 26 de junho de 2017, 

o qual ainda não foi apresentado nos autos da Ação Possessória.  

 

Todas as menções às folhas dos documentos havidas nesta petição se referem à 

numeração de páginas original da Ação Possessória. 

 

Por fim, as AGRAVANTES informam que, nos termos do artigo 1.017, § 1º, do CPC, 

efetuou o recolhimento das custas relativas ao preparo deste recurso, conforme numeração de 

GRERJ Eletrônica em epígrafe, motivo pelo qual requer a sua imediata distribuição. 

 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2017. 

 

 

RODRIGO FUX DANIEL COELHO 

OAB/RJ 154.760 OAB/RJ 95.891 

 

 

 

 

 

ROBERTO COELHO MATEUS CARVALHO 

OAB/RJ 141.085 OAB/RJ 177.479 

 

 

 

FELIPE LOUREIRO 

OAB/RJ 179.132 

THIAGO SBANO 

OAB/RJ 180.182 
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EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Agravantes: 

 

PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. E GSA – GRUSSAÍ SIDERÚRGICA DO AÇU 

LTDA. 

 

Agravadas: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS E MORADORES DO AÇÚ, 

CAMPO DA PRAIA, PIPEIRAS, BARCELOS E CAJUEIRO – ASPRIM, 

INTEGRANTES DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA – 

MST E TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS 
 

 

 

 

 

RAZÕES DAS AGRAVANTES 

 

 

 

I.TEMPESTIVIDADE 

 

1. A Decisão Agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 27 de abril de 2017 

(quinta-feira - folha 505). Assim, o prazo para a interposição deste recurso começou a fluir em 

2 de maio de 2017 (terça-feira) e termina em 3 de julho de 2017 (segunda-feira), tendo em vista 

que: (i) houve suspensão de todos os prazos processuais desse E. TJERJ em 28 de abril de 20171 

(sexta-feira); (ii) não houve expediente forense em 1º de maio de 2017 (segunda-feira) em razão 

do Dia do Trabalho; bem como (iii) com fundamento nos artigos 190 e 191 do CPC, por acordo 

entre as partes na audiência de conciliação havida em 12 de maio de 2017, o processamento da 

Ação Possessória foi suspenso, inclusive seus prazos recursais (folhas 1233/1235), de 12 de 

maio de 2017 (sexta-feira) até 23 de junho de 2017 (sexta-feira). Manifestamente tempestivo, 

portanto, o recurso interposto hoje. 

 

II.O CABIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 

2. Por meio deste recurso, as Agravantes buscam a reforma da Decisão Agravada, que 

indeferiu tutela liminar para sua reintegração em imóveis (“Imóveis – folhas 11/16) integrantes 

do DISJB – Distrito Industrial de São João da Barra, cuja posse detinham por força dos termos 

de cessão de pose celebrados com a CODIN em 27 de julho de 2012 (“Termos de Cessão” 

                                                 
1 Ato Executivo TJ nº 167, de 28 de abril de 2017 (documento 1 - Publicação de 04.05.2017 – DJERJ, ADM, n. 

158, p.2.) 
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folhas 25/33). Este recurso é o remédio processual cabível para impugnação da Decisão 

Agravada. 

 

3. O artigo 1.015, inciso I, do CPC admite expressamente a interposição de agravo de 

instrumento contra as decisões interlocutórias que enfrentem (direta ou indiretamente)2 as 

cognominadas tutelas de urgência. Especificamente em demandas possessórias, os 

PROFESSORES NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY esclarecem que “a 

decisão interlocutória que decide sobre a liminar, concedendo-a ou denegando-a, pode ser 

impugnada pelo Agravo de Instrumento, pois se insere na hipótese do CPC 1015, I, ora 

analisado”3. 

 

4. No caso concreto, a Decisão Agravada (folhas 502/503) indeferiu a tutela liminar 

possessória deduzida pelas AGRAVANTES na petição inicial das folhas 3/9 (“Petição Inicial”). 

Conforme se depreende da decisão das folhas 1.233/1.235, o Juízo Recorrido asseverou que “... 

após o indeferimento da reintegração de posse pleiteada, conforme decisão de fls. 502/503, 

assegura-se aos Réus [AGRAVADOS] não só o Direito de permanecer na área ocupada, mas 

também livremente transitar por ela...”. 

 

5. Logo, como rejeitou in limine o pleito de reintegração de posse das AGRAVANTES, a r. 

Decisão Agravada desafia o presente recurso. 

 

6. Em paralelo, o não-recebimento deste recurso em sua modalidade “de instrumento” 

poderá proporcionar às AGRAVANTES lesões gravíssimas e/ou de difícil reparação. Em outras 

palavras, o presente agravo de instrumento será absolutamente inócuo e sequer trará benefícios 

práticos à AGRAVANTES caso não seja imediatamente apreciado por Vossa Excelência. 

                                                 
2 NEVES, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO. Manual de Direito Processual Civil, v. único, 1ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 

2016, pp. 1.561/1.562; e DIDIER JR., FREDIE. DA CUNHA, LEONARDO CARNEIRO. Curso de Direito Processual Civil: 

Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pp. 

209/212, para quem: “(...) A decisão que defere, indefere, revoga ou modifica a Tutela Provisória sujeita-se a Agravo de 

Instrumento”. 

 
3 JUNIOR, NELSON NERY. NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE. Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed., São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.239. 

 

“Tendo em vista que a liminar possessória, segundo o sistema do CPC, possui natureza de tutela provisória, de urgência (CPC 

300) ou de evidência (CPC 311), conforme o caso, a decisão do juiz que a concede ou a denega. Contra a decisão que defere 

ou indefere a liminar possessória (tutela provisória) cabe Agravo de Instrumento (CPC 1015 I). (...) Sendo denegatória da 

liminar, a decisão pode ser impugnada por Agravo de Instrumento (CPC 1015 I). O Agravante pode pedir ao Relator a 

concessão da medida, nos termos do CPC 995 par. ún. (...)”. (JUNIOR, NELSON NERY. NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE. 

Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.500 – g/n) 
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7. É indene de dúvidas, pois, que o recurso adequado para objurgar a Decisão Agravada é 

o recurso sob a sua modalidade instrumental, razão pela qual as AGRAVANTES esperam e 

requerem a essa Douta Relatoria que, preliminarmente, digne-se a assim recebê-lo.  

 

 

III.SÍNTESE DA DEMANDA 

 

8. Como parte do plano de desenvolvimento econômico e social da região Norte 

Fluminense, o Estado do Rio de Janeiro aproveitou o enorme potencial que o Município de São 

João da Barra tem para a atividade portuária e criou o Distrito Industrial de São João da Barra 

(“DISJB”) na retroárea dos diversos empreendimentos portuários que se estabeleceram na 

região. O objetivo era propiciar à carente Região Norte Fluminense a possibilidade de atrair 

investimentos mais qualificados, de natureza industrial, atraídos pelas facilidades logísticas 

propiciadas pela proximidade com grandes e modernos terminais portuários. 

 

9. Com vistas a que fosse implementado o DISJB, foram editados os Decretados Estaduais 

nº 41.584/2008 e 41.915/2009, posteriormente alterados pelo Decreto nº 41.998/2009, que 

declararam de utilidade pública, em favor da CODIN, das áreas que constituiriam o referido 

distrito industrial. 

 

10. Por conta disso, a CODIN passou a propor ações judiciais com vistas a que fossem 

desapropriados os imóveis que estavam na área do DISJB. Dentre as referidas propriedades se 

encontram os Imóveis, objeto da presente ação e que estão descritos nas matrículas de nº 251, 

livro 2, fls. 223, e nº 2.586, livro 2-H, fls. 245, ambas do Ofício Único de São João da Barra 

(folhas 11/16). As AGRAVANTES obtiveram o direito à aquisição dos Imóveis por meio das 

Promessas, celebrada em 6 de agosto de 2010. 

 

11. Nos autos do processo nº 0007387-19.2011.8.19.0053, o Juízo Recorrido deferiu, em 

favor da CODIN, medida liminar de imissão na provisória na posse dos Imóveis, que veio a ser 

devidamente cumprida em 26 de julho de 2012 (folhas 18 e 20/23). 

 

12. As AGRAVANTES, por sua vez, adquiriram a posse dos Imóveis por meio dos Termos de 

Cessão firmados com a CODIN (folhas 25/33). 
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13. Dessa forma, a partir da celebração dos referidos termos, as AGRAVANTES se tornaram 

responsáveis pela manutenção e preservação da posse que lhes foi transmitida, bem como pelo 

pagamento de todos os tributos e despesas relativas aos Imóveis. 

 

14. Contudo, em 19 de abril de 2017, os AGRAVADOS invadiram à força os Imóveis e dali 

se recusaram a sair (folhas 35/49 e 51/61). 

 

15. As AGRAVANTES noticiaram à autoridade policial o ilegal esbulho possessório 

(registrada sob o nº 145-00297/2017 perante a 145ª Delegacia de Polícia – folhas 63/67), que, 

contudo, informou estar impossibilitada naquele momento de tomar qualquer atitude sem uma 

ordem judicial.    

 

16. As AGRAVANTES e a CODIN, então, ajuizaram a Ação Possessória em que 

comprovaram a presença dos requisitos para a concessão das tutelas de urgência, quais sejam: 

a posse efetiva dos Imóveis antes da invasão e o risco de dano irreparável decorrente de tal ato 

ilícito. 

 

17. Porém, o Juízo Recorrido proferiu a Decisão Agravada em que indeferiu a tutela liminar 

possessória, sob a alegação de que as AGRAVANTES não teriam demonstrado a efetiva posse 

sobre os Imóveis.  

 

18. Na Decisão Agravada, o Juízo Recorrido também designou audiência de conciliação e 

determinou que no dia da referida audiência as AGRAVANTES apresentassem, os seguintes 

documentos: a) comprovação da realização de alguma benfeitoria nos Imóveis, assim como seu 

uso efetivo e potencial para o empreendimento efetivamente instalado; b) croqui dos Imóveis e 

sua distância até o local onde está instalado o Porto do Açu; e c) plano objetivo de exploração 

dos Imóveis. 

 

19. Em atendimento à determinação do Juízo Recorrido, as AGRAVANTES, na manifestação 

das folhas 629/708, deram notícias de todas as iniciativas para o desenvolvimento do DISJB e 

dos planos para o aproveitamento dos Imóveis. 
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20. Além disso, com absoluta boa-fé, a CODIN e as AGRAVANTES apresentaram, na 

audiência designada para esta finalidade, proposta de acordo abrangente, que envolvia a 

realocação provisória e imediata daqueles que indevidamente ocuparam os Imóveis, 

oferecendo-lhes ainda a possibilidade de inclusão em programas de geração de renda e 

emprego, capacitação profissional e reassentamento definitivo, desde que preenchidos os 

requisitos de elegibilidade estabelecidos pela CODIN. 

 

21. As partes, então, durante a audiência, convencionaram a suspensão do processo, 

inclusive do direito de recorrer, por 40 (quarenta) dias, para que os AGRAVADOS pudessem 

avaliar a referida proposta de acordo. 

 

22. Em atitude absolutamente reprovável, durante o período de suspensão acertado entre as 

partes e homologado pelo Juízo Recorrido, alguns dos AGRAVADOS identificados4 promoveram 

nova invasão em outro imóvel integrante do DISJB. Porém, esta invasão não logrou êxito em 

se estabelecer, porque mirou área reintegrada anteriormente por determinação do Juízo da 2ª 

Vara de São João da Barra (em ação de reintegração de posse ajuizada em 2015), o qual 

determinou a imediata retirada dos invasores (folhas 1.581/1.599). 

 

23. Como se não bastasse, os AGRAVADOS levaram 40 (quarenta) dias para, resumidamente, 

informar que a proposta de acordo não lhes atendia porque: (i) tinham dúvidas sobre a 

documentação jurídica do imóvel no qual seriam reassentados; e (ii) não foram explicitados os 

critérios para obtenção do auxílio produção e dos demais programas sociais, sendo certo que 

não tinham interesse em qualificação profissional para trabalhar no DISJB. Como 

contraproposta, os AGRAVADOS sugeriram o “...redimensionamento dos empreendimentos 

ligados DISJB, já que isto não afeta o funcionamento do Porto do Açu” (folha 1566). 

 

24. Essa manifestação só comprova que a única intenção da invasão promovida era criar um 

“fato político” para forçar a CODIN e as AGRAVANTES a aceitarem o que, vagamente, 

denominam como “redimensionamento do DISJB”, distorcendo por completo a tutela à posse 

e à função social da propriedade previstas no ordenamento jurídico. O esbulho da posse de 

                                                 
4 (i) Francisco da Silva Almeida, (ii) Lenilson Mendonça Toledo, (iii) Reynaldo Toledo de Almeida, (iv) Cristovão 

Martins Montovane, (v) Deleon Xavier, (vi) Denilson da Silva Almeida, (vii) Giliar Alves Xavier, (viii) Paulo Cesar 

Xavier Toledo e (ix) Reginaldo Rodrigues de Almeida. 
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imóvel onde se desenvolve projeto de interesse público não é ferramenta legítima para o 

questionamento da opção política do administrador público pela realização daquele projeto. 

 

25. Diante das colocações dos AGRAVADOS, fica evidente que eles jamais tiveram o menor 

interesse em negociar qualquer proposta com a CODIN e as AGRAVANTES que não fosse a 

revisão da política de implantação do DISJB. 

 

26. Desse modo, não restou outra alternativa às AGRAVANTES que não a interposição do 

presente recurso. 

 

 

IV.CASSAÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA POR INSUFICIÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

27. Compulsando-se a Decisão Agravada, verifica-se que o MM. Juízo Recorrido se limitou 

a afirmar que as AGRAVANTES não teriam comprovado “...a efetiva posse sobre os Imóveis...”, 

sob o fundamento de que “...a simples instalação de cercas, sem nenhuma benfeitoria ou 

utilização do terreno não configuram posse a ser protegida...” (folha 503), deixando de 

apresentar razões individualizadas5 pelas quais desconsiderava, ad exemplum, que se cuida de 

“...área reservada e destinada à implantação de projetos industriais específicos, de grande 

magnitude e complexidade, a exigir ocupação ordenada e planejada...”6. 

 

28. Pedindo vênias pelo truísmo, mas bastaria uma simples leitura da Decisão 

Agravada para perceber que ela: (i) deixou de sopesar o fato de que os Imóveis destinam-

se à implantação de empreendimentos empresariais em distrito industrial, cujo 

desenvolvimento é naturalmente paulatino e modular; (ii) quedou-se silente quanto à 

natureza do projeto (i.e., do DISJB), que não se desenvolve “da noite para o dia”; e (iii) 

                                                 
5 Nas lições do PROFESSOR DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “(...) No inciso III do §1º do art. 489 do Novo CPC, há 

vedação à simples invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que busca evitar a utilização 

de fundamentação-padrão, que pode ser utilizada nas mais variadas situações. (...) Ainda piores, se isso é possível, são as 

decisões padrões que se limitam a acolher ou rejeitar o pedido com base no preenchimento ou não dos requisitos legais para 

sua concessão. Não pode o juiz, por exemplo, fazer uma decisão-padrão para indeferir a tutela de urgência com base no 

não preenchimento dos requisitos legais sem a demonstração de como isso se deu no caso concreto. (...)” (NEVES, DANIEL 

AMORIM ASSUMPÇÃO. Manual de Direito Processual Civil, vol. único, 8ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pp. 127/128 

– g/n). 

 
6 Trecho da r. Decisão proferida em 11 de junho de 2017 pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BARRA 

em caso rigorosamente análogo ao presente (Ação de Reintegração de Posse 0002189-59.2015.8.19.0053). 
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não especificou minimamente de que forma as AGRAVANTES teriam deixado de 

comprovar o seu exercício efetivo da posse. 

 

29. Ora, na esteira da jurisprudência desse E. TJERJ, as decisões “fundadas em justificativas 

genéricas” e “cujo teor se aplica a qualquer caso” – exatamente o que se constata na hipótese 

vertente – devem ser invalidadas por subversão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República e ao artigo 489, § 1º, incisos II e III, do Código de Processo Civil de 2015. A 

propósito: 

 

“Agravo de Instrumento. Ausência de Fundamentação da Decisão. Fundamentação 

Genérica. Nova Ordem Processual. Nulidade. Agravo de Instrumento contra a Decisão 

que, em sede de Revisão de Alimentos, indeferiu a Antecipação dos Efeitos da Tutela 

satisfativa definitiva pleiteada no feito subjacente, limitando-se o Magistrado a dizer 

que os requisitos autorizadores não estavam presentes. Com a entrada em vigor do 

Novo CPC (art. 489), não se admite Decisões fundadas em justificativa genérica, cujo 

teor se aplica a qualquer caso de deferimento ou indeferimento. O Magistrado deverá 

sempre informar precisamente as razões que o levaram a determinada conclusão, com 

o que se alcança o Princípio Constitucional que determina a fundamentação das 

decisões. Inválido, pois, o Decisum. Recurso provido.” (TJERJ, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 0035691-17.2016.8.19.0000, RELATOR DESEMBARGADOR RICARDO 

RODRIGUES CARDOZO, 15ª CC., j. em 18/07/2016 – g/n) 

 

“Agravo de Instrumento. Constitucional. Processual Civil. Ação de Procedimento 

Comum. Pedido de Constituição de Obrigação de Não Fazer. Requerimento de 

Antecipação de Tutela, objetivando se abstenha o Réu de apreender ou impor qualquer 

restrição à circulação dos veículos de propaganda de propriedade da Autora. 

Indeferimento, ao asserto de que a Decisão depende de regular instrução do feito. 

Interlocutória sem nenhuma fundamentação. Inobservância dos artigos 93, IX, da 

Constituição da República, e 489, II, do Novo Código de Processo Civil. Violação do 

Princípio da Legalidade. Fundamentação genérica que equivale a fundamentação 

nenhuma. Atenta contra a vedação da Supressão de instância a Decisão que, direta ou 

indiretamente, como que ‘devolve’ ao Tribunal o Dever Funcional que é do Magistrado 

de 1º Grau. Interlocutória cassada, de ofício, a fim de que outra seja proferida, com 

sucinta, mas clara e suficiente fundamentação. Agravo prejudicado.” (TJERJ, AGRAVO 

DE INSTRUMENTO 0056096-74.2016.8.19.0000, RELATOR DESEMBARGADOR 

GILBERTO CAMPISTA GUARINO, 14ª CC., j. em 09/11/2016 – g/n) 

 

30. Portanto, comprovado que o MM. Juízo Recorrido deixou de expor mínima e 

razoavelmente os fundamentos individualizados pelos quais houve por bem indeferir a liminar 

possessória requerida pelas AGRAVANTES, o presente recurso deve ser provido para que, 

cassando-se a r. Decisão Agravada, sejam acolhidas as tutelas de urgência pleiteadas na 

Exordial de folhas 03/09. 
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V.IMPERIOSA REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA: 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC 

 

31. Conforme se antecipou linhas acima, ao se debruçar em cognição sumária sobre a 

Petição Inicial, o Juízo Recorrido asseverou que as AGRAVANTES supostamente “...não 

demonstram a efetiva posse sobre os imóveis...” e “...a simples instalação de cercas, sem 

nenhuma benfeitoria ou utilização do terreno não configuram posse a ser protegida...”, o que, 

sob o teratológico ponto de vista da Decisão Agravada, “...seria suficiente para indeferir o 

pleito...” (folha 503)7. 

 

32. Sempre com o devido respeito, esse entendimento padece de teratologias e deve ser 

reformado por Vossa Excelência. 

 

 

A) PRIMEIRA TERATOLOGIA: EXERCÍCIO EFETIVO E SOCIAL DA POSSE 

 

33. Ab initio, deve-se registrar que, ex vi do artigo 561, inciso I, do CPC (artigo 927, inciso 

I, do CPC/1973), a Decisão Agravada deveria ter avaliado se as AGRAVANTES exerceram em 

algum momento a posse efetiva, mansa e pacífica sobre os Imóveis objeto da Ação Possessória 

originária, deixando de se imiscuir na eventual necessidade de “redimensionamento do DISJB”. 

 

34. É que, de acordo com a jurisprudência desse E. TJERJ, “...o deferimento de liminar em 

Ação de Reintegração de Posse tem como requisitos a observância do que estabelece o art. 561 

do Código de Processo Civil, ou seja, a posse anterior, o esbulho praticado, a data de sua 

ocorrência e a perda da posse...”8. Aliás, esse é o escólio do PROFESSOR ERIK NAVARRO 

                                                 
7 Esse entendimento foi mantido por ocasião da audiência de conciliação realizada no dia 12 de maio de 2017, quando se 

reafirmou que, “...após o indeferimento da reintegração de posse pleiteada, conforme Decisão de fls. 502/503, assegura-se aos 

Réus [AGRAVADOS] não só o Direito de permanecer na área ocupada, mas também livremente transitar por ela...” (folha 

1.234). 

 
8 TJERJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0048375-71.2016.8.19.0000, RELATORA DESEMBARGADORA GEÓRGIA DE CARVALHO 

LIMA, 20ª CC., j. em 31/10/2016; e AGRAVO DE INSTRUMENTO 0057436-53.2016.8.19.0000, RELATOR DESEMBARGADOR 

CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, 9ª CC., j. em 07/11/2016. 
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WOLKART: “...para alcançar a tutela específica da posse, deve o Autor demonstrar: (...) que 

em algum momento teve, ou ainda tem, a posse do bem (...)...”9. 

 

35. No caso concreto, tendo em vista: (i) o r. Decisum proferido pelo próprio Juízo 

Recorrido nos autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO N.º 0007387-19.2011.8.19.0053 (folhas 

17/18); (ii) os Autos de Imissão na Posse expedidos naquela demanda judicial (folhas 19/23); 

e (iii) os Termos de Cessão, parece não haver dúvida quanto ao fato de que as AGRAVANTES até 

então exerciam a posse mansa e pacífica das áreas invadidas de forma injusta e ilegal pelos 

AGRAVANTES. 

 

36. Tanto é verdade que as AGRAVANTES exerciam a posse mansa e pacífica dos Imóveis 

que implementaram benfeitorias substanciais e notáveis nas áreas objeto da Ação Possessória 

de origem. Ad exemplum, comprovou-se perante o Juízo Recorrido que as AGRAVANTES 

estabeleceram nos Imóveis ocupados: (i) linha de transmissão de energia elétrica; (ii) poços de 

monitoramento ambiental da qualidade das águas subterrâneas; (iii) vias de acesso 

pavimentadas (i.e., estradas transitáveis); e (iv) infraestrutura necessária ao desenvolvimento 

faseado do DISJB. 

 

37. Logo, na contramão do entendimento manifestado pela Decisão Agravada, os elementos 

fático-probatórios coligidos pelas AGRAVANTES revelavam não só “...o uso da coisa conforme 

seus interesses e possibilidades...”10 jurídico-financeiros (ou seja, “...a utilização do bem, 

segundo sua destinação...”)11, como também a inexistência de “...abandono do Imóvel...”12 pela 

PORTO DO AÇU e/ou pela GSA – o que, na esteira da jurisprudência desse E. TJERJ, afigurava-

se suficiente para legitimar o deferimento das tutelas de urgência pleiteadas na Petição Inicial: 

 

38. Nesse sentido: 

                                                 
9 In: Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenação ANTONIO DO PASSO CABRAL e RONALDO CRAMER, 2ª ed., 

Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 899. 
10 TJERJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0000921-61.2017.8.19.0000, RELATORA DESEMBARGADORA CLÁUDIA TELLES DE 

MENEZES, 5ª CC., j. em 14/03/2017; e APELAÇÃO CÍVEL 0002611-84.2011.8.19.0017, RELATOR DESEMBARGADOR CARLOS 

SANTOS DE OLIVEIRA, 22ª CC., j. em 11/10/2016. 

 
11 FULGÊNCIO, TITO. Da Posse e das Ações Possessória – Teoria Legal e Prática, 11ª ed., atualizada por MARCO AURÉLIO 

S. VIANA, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013, p. 96. 

 
12 Aliás, nos autos da Ação de Reintegração de Posse 0002189-59.2015.8.19.0053, o JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA 

DE SÃO JOÃO DA BARRA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO reconheceu acertadamente que a PORTO DO AÇU está imitido “...na posse 

do bem há anos, tentando desenvolver complexo projeto industrial portuário que, bem-sucedido, atingirá metas de caráter 

social. Portanto, a imissão provisória concedida para o desenvolvimento do projeto cumpre a função social esperada pelo 

nosso ordenamento jurídico...” (folhas 1.581/1.599 – g/n). 
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“Apelação Cível. Reintegração de Posse. Esbulho caracterizado. (...) 3. A Posse 

exercida pela Autora, não se limita ao contato físico direto com o Bem, mas sim ao uso 

da Coisa conforme seus interesses e possibilidades financeiras. (...). 5. A Posse ficou 

demonstrada a partir do momento em que não houve abandono do Imóvel por parte da 

Autora. Por outro lado, se o Réu passou a construir no local, privando a legítima 

Possuidora do Imóvel do exercício de fato sobre a coisa, configurado está o Esbulho. 

(...) A Proteção Possessória consiste no consentimento de meios de defesa da situação 

de fato, sendo certo que a Lei confere ao Possuidor proteção, desde que prove que está 

ou estava na Posse da Coisa e que fora esbulhado ou esteja sendo perturbado ou 

ameaçado a Posse. Consubstancia no exercício de uma das faculdades jurídicas 

inerentes à Propriedade, conforme disposto no artigo 1.196 do Código Civil. (...).” 

(TJERJ, APELAÇÃO CÍVEL 0002611-84.2011.8.19.0017, RELATOR DESEMBARGADOR 

CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, 22ª CC., j. em 11/10/2016 – g/n) 

 

39. Data maxima venia, mas diversamente do que entendeu o Juízo Recorrido, o fato é que 

até a invasão ilegal levada a efeito pelos AGRAVADOS, as AGRAVANTES mantinham posse mansa 

e pacífica sobre os Imóveis. Elas construíram trecho de estrada com revestimento asfáltico, 

promoveram ligação de energia elétrica e mantinham no local um poço de monitoramento 

ambiental da qualidade das águas subterrâneas do 5º Distrito Industrial de São João da Barra, 

conforme compromisso assumido com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA.  

 

40. As fotografias juntadas aos autos da Ação Possessória demonstram a posição da estrada 

asfaltada, construída na frente dos Imóveis pela Ferroport Logística, Comercial Exportadora 

S.A., empresa coligada às AGRAVANTES (folhas 642/648). A ligação de energia elétrica foi 

solicitada pela AGRAVANTE Porto do Açu junto à Ampla Energia e Serviços S.A., distribuidora 

de energia elétrica da região, sendo que a fatura juntada nos autos de origem (folha 650) 

comprova de quem era a unidade consumidora e o pagamento regular pelo consumo de energia 

no local. Por fim, o Plano Básico Ambiental da AGRAVANTE Porto do Açu (folhas 652/659) e 

a Licença de Instalação nº LI IN 027671 (folhas 661/672), emitida pelo INEA, que 

acompanham esta petição revelam a existência e operação do poço de monitoramento nos 

Imóveis. 

 

41. Vale ressaltar ainda que, como será descrito no item seguinte, as AGRAVANTES 

promoveram uma série de iniciativas para desenvolver atividades comerciais nas áreas que se 

comprometeram a adquirir no DISJB. Essas iniciativas, muitas das quais envolveram e ainda 

envolverão investimentos vultosos, devem ser obviamente considerados como prova do 
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exercício da posse das AGRAVANTES sobre todas as áreas que se comprometeram a adquirir no 

DISJB, inclusive o Imóvel.  

 

42. A título de obiter dictum as AGRAVANTES registram que, no último dia 11 de junho de 

2017, o Magistrado Titular da SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BARRA, DR. 

LEONARDO CAJUEIRO D’AZEVEDO, teve a oportunidade de afirmar que: “...não estamos diante 

de área abandonada em sentido fático, mas de área reservada e destinada à implantação de 

projetos industriais específicos, de grande magnitude e complexidade, a exigir a ocupação 

ordenada e planejada...” (folhas 1.581/1.599 – g/n) – o que se presta a confirmar a 

verossimilhança das alegações das AGRAVANTES. 

 

43. A Decisão Agravada também subverteu os artigos 1.196 e 1.204, do Código Civil de 

200213, pois “...se a posse é estado de fato, correspondente ao exercício da propriedade ou de 

seus desmembramentos, sempre que esta situação se definir nas relações jurídicas, haverá 

posse...”14. 

 

44. Nessa perspectiva, desde a expedição dos Autos de Imissão na Posse e dos Termos de 

Cessão, as AGRAVANTES passaram a exercer todos os poderes inerentes à propriedade sobre os 

Imóveis (v.g., oferecem essas áreas a potenciais empreendedores, possuem plano de ocupação 

concreto para o DISJB, etc.). 

 

45. Soma-se ao que se disse no parágrafo anterior o argumento de que a Decisão Agravada 

se equivocou ao sopesar o fato incontroverso nos autos (artigo 374, incisos I, III e IV, do 

CPC/2015) de que as AGRAVANTES “...vinham mantendo vigilância efetiva...”15 sobre os 

Imóveis. Tanto isso é verdade que, imediatamente após a ocupação ilegal levada a efeito pelos 

AGRAVADOS, as AGRAVANTES comunicaram o esbulho possessório à Autoridade Policial e 

lavraram o competente Registro de Ocorrência (folhas 62/67). 

 

                                                 
13 “A prova do a) fato da posse há de ser orientada à demonstração do respectivo suporte fático de incidência do art. 1.204 

do CC, segundo o qual se admite a posse ‘desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer 

dos poderes inerentes à propriedade’ (...)” (ALVES, VILSON RODRIGUES. Ações Possessória Individuais e Coletivas no CPC 

de 2015, 1ª ed., Campinas: Editora Servanda, 2017, p. 264). 

 
14 TEPEDINO, GUSTAVO. BARBOZA, HELOISA HELENA. MORAES, MARIA CELINA BODIN DE. Código Civil Interpretado 

conforme a Constituição da República – Direito de Empresa – Direito das Coisas (Arts. 966º a 1.510), vol. III, 1ª ed., Rio de 

Janeiro: Editora Renovar, 2011, p. 459. 
15 TJERJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0010639-82.2017.8.19.0000, RELATORA DESEMBARGADORA MARIA REGINA FONSECA 

NOVA ALVES, 15ª CC., j. em 25/04/2017. 
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46. Na esteira da jurisprudência desse E. TJERJ, a “...guarda e a vigilância do Imóvel...” 

teriam de igual modo o condão de revelar o exercício da posse efetiva sobre as áreas litigiosas 

pelas AGRAVANTES, senão veja-se: 

 

“Direito Civil – Apelação Cível – Reintegração de Posse – Esbulho Possessório – 

Terreno Encravado – Posse reconhecida de Sucessores do Proprietário Falecido: 

Guarda e vigilância do Imóvel pelos Apelados que caracterizam a Posse. – Confrontante 

que realiza atos de Esbulho consistentes na abertura de outro Portão de Acesso e 

construção de um Telheiro no Terreno. – Art. 1.210, § º do CCB: vedação de ser discutida 

a Propriedade Imobiliária em Ação Possessória. – Registro Imobiliário: Art. 1.245 do 

CCB – Sentença mantida – Apelação desprovida. (...) Tanto na aparência, como na 

Posse Efetiva, a segurança das relações sociais justifica a proteção de ambas as 

situações e não de Direitos Adquiridos, mas sim de Direitos Prováveis. Isto quer dizer 

que a Posse (mera situação de fato), vai ser protegida pelo Legislador, não só porque 

aparenta ser uma situação de Direito, mas sim para evitar que prevaleça a violência. 

Para o Titular da Posse, o preço pago pelo mesmo é a permanente vigilância sobre o 

objeto de sua Posse, sobre o Bem. Uma vez que o Possuidor toma conhecimento de 

Turbação ou Esbulho na Coisa possuída deve, in continenti, utilizar todos os meios 

legalmente possíveis para defender sua Posse. No caso do mesmo permanecer silente ou 

inerte, se sujeita à perda da Posse, conforme preconizado no Artigo 1.224 do Código 

Civil de 2002. Na hipótese em julgamento os Possuidores/Apelados exerceram seu 

Dever de Defesa da Posse e o Juízo reconheceu que os Apelantes praticaram os Atos 

de Esbulho, ao invés de reivindicarem a alegada Propriedade do Terreno. (...).” (TJERJ, 

APELAÇÃO CÍVEL 0006875-44.2006.8.19.0204, RELATOR DESEMBARGADOR CLÁUDIO 

LUIZ BRAGA DELL’ORTO, 18ª CC., j. em 30/09/2008 – g/n) 

 

 

“Apelação Cível. Ação de Reintegração de Posse. O Apelado comprovou ser o 

Proprietário do Imóvel e que exerce a Vigilância sobre o mesmo, sendo o Ato de 

Fruição do Bem uma faculdade do Proprietário. (...). Sentença mantida. Recurso 

Desprovido. (...) O Possuidor tem Direito a ser mantido na Posse, em caso de Turbação, 

e Reintegrado, em caso de Esbulho, sendo característica do primeiro que embora 

molestado, ainda permaneça na Posse e, do segundo, que dela tenha sido privado. (...) 

Nada impede que um Imóvel regulamente inscrito não seja diretamente utilizado por 

seu Proprietário, pois o uso nada mais é do que uma faculdade da qual o mesmo pode 

valer-se. (...) No presente caso, embora o Imóvel pudesse não estar sendo ocupado por 

seu Proprietário, não restou comprovada desídia no exercício de vigilância do mesmo. 

Ressalte-se que a Posse do Imóvel por seu Proprietário também é verificada pela 

observância da prática de atos de vigilância em defesa de seu patrimônio, não havendo 

assim de se falar em inadequação da via eleita. (...) Assim, não pode o real Proprietário 

vir a ser impedido de exercer a Posse de Imóvel por Ele adquirido e sobre o qual restou 

comprovado que em nenhum momento houve desídia no exercício de vigilância. (...).” 

(TJERJ, APELAÇÃO CÍVEL 0014362-52.2004.8.19.0037, RELATOR DESEMBARGADOR 

FABIO DUTRA, 1ª CC., j. em 08/07/2010 – g/n) 

 

“Ação de Reintegração de Posse – Aquisição pela Autora do Lote 11 do Loteamento 

denominado ‘Village das Acácias’ no ano de 1994 – Afirmação de Esbulho praticado 
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pelo Réu no início do ano de 2004 (...). Estabelece o artigo 927 do Código de Processo 

Civil incumbir à Parte Autora da Ação de Reintegração de Posse provar sua Posse, a 

Turbação e respectiva data. (...) Prova Testemunhal que permite concluir pelo Esbulho 

Possessório – Por outro lado demonstrado restou que, embora o Lote eventualmente 

pudesse não estar sendo utilizado por sua Proprietária antes da ocupação pelo Réu, 

não restou comprovada desídia no exercício de vigilância do mesmo – Cabimento da 

Reintegração na Posse. (...) Destarte, deve ser registrado que nada impede que um 

Terreno regulamente adquirido não seja diretamente utilizado por seu Proprietário, 

pois o uso nada mais é do que uma faculdade da qual o mesmo pode se valer. (...) 

(...) No presente caso, embora o Lote eventualmente pudesse não estar sendo utilizado 

por sua Proprietária antes da ocupação pelo Réu, não restou comprovada desídia no 

exercício de vigilância do mesmo (...).” (TJERJ, APELAÇÃO CÍVEL 0000811-

95.2005.8.19.0028, RELATOR DESEMBARGADOR CAMILO RIBEIRO RULIÈRE, 1ª CC., j. 

em 25/11/2014 – g/n) 

 

47. Quanto à função social da posse, ainda que a Decisão Agravada tenha afirmado – 

açodada e equivocadamente – que as AGRAVANTES não emprestaram aos Imóveis destinação 

socialmente relevante, o fato objetivo é que elas envidaram e permanecem envidando os seus 

melhores esforços em “...busca das diversas variáveis segundo a natureza da coisa [das áreas 

ocupadas ilegalmente], forma de utilização e os usos do país e da época...”16. 

 

48. As iniciativas para o desenvolvimento de atividades industriais nos Imóveis não podem 

ser analisadas fora do contexto das iniciativas promovidas pelas AGRAVANTES e pela CODIN 

para o desenvolvimento de todo o DISJB.  Essas iniciativas começaram no ano de 2010, quando 

as AGRAVANTES e a CODIN – Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de 

Janeiro celebraram a promessa de compra e venda das áreas nas quais as primeiras estão 

implementando seus projetos industriais. 

 

49. Desde então, em razão da ausência total de infraestrutura na região, as AGRAVANTES e 

todas as companhias que a ela se associaram para operar no DISJB foram obrigadas a construir 

estradas, terminais portuários, linhas de transmissão de energia elétrica, dentre outros 

equipamentos, que consumiram até o momento mais de R$ 12 bilhões em investimentos. 

 

50. Apenas para que se tenha uma breve noção dos desafios da implantação de projetos 

industriais no DISJB, como a União Federal não cumpriu a promessa de integrar o distrito à 

Ferrovia EF – 354 ou à concessão da BR – 101 Norte para escoar a produção do mesmo, a 

                                                 
16 MELO, MARCO AURÉLIO BEZERRA DE. Curso de Direito Civil – Direito das Coisas, vol. V, 1ª ed., São Paulo: Editora 

Atlas, 2015, p. 28. 
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AGRAVANTE Porto do Açu foi obrigada a construir um segundo terminal portuário para esse 

fim (“TMulti”). 

 

51. Neste momento, uma coligada da AGRAVANTE Porto do Açu (“Gás Natural Açu Ltda.”) 

desenvolve projeto com investimentos iniciais previstos de R$ 619.000.000,00 (seiscentos e 

dezenove milhões de reais) para a implantação de um hub de gás no complexo. Em linhas gerais, 

o projeto envolve a construção de uma usina termelétrica movida a gás natural, inicialmente 

com a importação de GNL como insumo (e consequente construção e operação de um terminal 

para recebimento das embarcações de GNL) e, numa etapa seguinte do projeto, o 

beneficiamento do gás extraído na Bacia de Campos e o posterior aproveitamento do insumo 

nas indústrias que estão se instalando no DISJB, além da possibilidade de despacho do gás 

excedente para a rede de gasodutos do país (folhas 674/676). Fato Relevante da Prumo 

Logística S.A., controladora das AGRAVANTES, datado de 26 de junho de 2017, revela que a 

Gás Natural Açu Ltda. negocia com dois dos maiores grupos empresariais do mundo, a BP 

Energy Company e a Siemens AG, o ingresso deles nesse projeto e na possível implantação da 

usina termelétrica movida a gás natural (documento 2). 

 

52. São essas iniciativas, que ainda estão longe de seu fim, que estão assegurando a 

ocupação natural e gradual do DISJB e que permitirão, em breve, a instalação de projetos 

industriais nos Imóveis. 

 

53. Quando o DISJB foi concebido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela 

CODIN, o objetivo da Administração Pública consistia em desenvolver no local um polo 

siderúrgico e metal-mecânico para atender a demanda internacional por commodities 

(especialmente minério de ferro) e produtos semimanufaturados obtidos a partir do seu 

beneficiamento. Porém, a severa crise que atingiu tais mercados obrigou a CODIN e as 

AGRAVANTES a buscarem alternativas para desenvolver outras atividades industriais no DISJB 

e, especialmente, nos Imóveis.  

 

54. As AGRAVANTES pretendem estabelecer nos Imóveis um condomínio industrial, voltado 

ao setor de óleo & gás, que se integrará ao condomínio logístico e à zona de processamento de 

exportação já tornados públicos em Fatos Relevantes da Prumo Logística S.A. (folha 678/681), 

controladora das Autoras.  
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55. Como os Imóveis ficam na retroárea do TMulti (folhas 643/648), as Autoras acreditam 

que em breve conseguirão atrair parceiros investidores interessados em instalar projetos 

industriais nesses terrenos. Essa expectativa se baseia na bem-sucedida ocupação das áreas 

vizinhas ao TMulti, onde já se encontram grandes empreendimentos, dentre os quais é possível 

destacar a maior base de apoio offshore do mundo, explorada pela Edson Chouest Offshore, 

que consumiu investimentos de aproximadamente R$ 950.000.000,00 (novecentos e cinquenta 

milhões de reais) (folha 701/702). 

 

56. Além do mais, segundo notícia publicada pelo jornal “O Globo”, em sua edição de 8 de 

maio de 2017 (folha 704/706), a ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis estima que o Estado do Rio de Janeiro deve atrair mais de US$ 30 bilhões de 

investimentos nos próximos anos com as novas licitações para a exploração de reservas de 

hidrocarbonetos, boa parte dos quais, espera-se, se destinarão a empreendimentos industriais 

no DISJB.  

 

57. Tendo em vista que as AGRAVANTES efetivamente aproveitam os Imóveis para o alcance 

de interesse sociais e econômicos – e.g., expansão do DISJB, progresso do Município de São 

João da Barra, desenvolvimentos regional e nacional, geração de empregos, etc. –, aplica-se ao 

caso concreto o Enunciado 492 da V Jornada de Direito Civil do CJF/STJ17, o que torna nítido 

o exercício social da posse pela PORTO DO AÇU e pela GSA, e autoriza o provimento desse 

Agravo de Instrumento. 

 

58. Ora, Excelência, é consabido que a “...função social deve ser entendida não como uma 

intervenção in ódio à propriedade privada, mas torna-se a própria razão pela qual o Direito 

de Propriedade foi atribuído a um certo sujeito...”18 (g/n). Nesse diapasão, as AGRAVANTES 

pedem vênias para colacionar outro excerto da r. Decisão proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA 

VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BARRA que elucida a função social da posse das 

AGRAVANTES: 

 

“...Da leitura do art. 170 da CRFB pode-se constatar que a ordem econômica é meio 

para que se atinja metas de cunho social. Nessa perspectiva, deve ser levado em conta 

                                                 
17 “Enunciado 492: A Posse constitui Direito autônomo em relação à Propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens 

para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela.” 

 
18 LÔBO, PAULO. Direito Civil – Coisas, 2ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 125. 
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que os Autores estão imitidos na posse do bem há anos, tentando desenvolver o 

complexo projeto industrial portuário que, bem-sucedido, atingirá metas de caráter 

social. Portanto, a imissão provisória concedida para o desenvolvimento do projeto 

cumpre a Função Social esperada pelo nosso Ordenamento Jurídico...” (Excerto da r. 

Decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse 0002189-

59.2015.8.19.0053 – g/n) 

 

59. Por fim, a Decisão Agravada aplicou equivocadamente o Direito à espécie, na medida 

em que “fechou os olhos” para o argumento de que a posse que os AGRAVADOS passaram a 

exercer sobre os Imóveis objeto do litígio é simultaneamente (i) injusta, já que clandestina e 

precária, ex vi do artigo 1.200 do Código Civil de 2002; e (ii) grifada pela má-fé, especialmente 

diante do fato incontroverso de que os invasores sabem ter a “coisa [áreas ocupadas] consigo 

indevidamente”19. 

 

B) SEGUNDA TERATOLOGIA: ESBULHO COMPROVADO 

 

60. Em segundo lugar, a Decisão Agravada negou vigência ao artigo 561 do CPC, porquanto 

nada disse sobre o ostensivo esbulho possessório praticado pelos AGRAVADOS, sobejamente 

comprovado nos autos mediantes fotografias dos Imóveis que se encontravam sob a posse das 

AGRAVANTES e comunicação à Autoridade Policial competente e lavratura do Registro de 

Ocorrência 145-00297/2017 (folhas 63/67) – o que evidencia a “...invasão coletiva...”20 

autorizadora do deferimento das tutelas de urgência pleiteadas pela PORTO DO AÇU e pela GSA. 

 

61. Sobre o thema decidendum, a jurisprudência desse E. TJERJ: 

 

“Agravo de Instrumento. Ação Possessória. Reintegração. Decisão Interlocutória que 

deferiu a Medida Liminar para reintegrar o Autor na posse do Imóvel. Decisão que 

deferiu o Efeito Suspensivo. Revogação. Decisão de Primeiro Grau que determinou a 

Reintegração de Posse que bem apreciou a situação fática, inclusive, a documentação 

que comprova suficientemente a Invasão. (...) Entretanto, passado o momento de 

inesperada surpresa para os Agravantes e, adentrando a questão propriamente dita, 

tem-se que como muito bem lançado pelo Juiz a quo, a Invasão afirmada na Inicial 

está suficientemente demonstrada através da documentação ali acostada com a 

descrição feita por Policial, bem como por Testemunhas, de que o Imóvel que 

pertencente ao Autor foi invadido recentemente por pessoas desautorizadas, as quais 

lá permanecem, inclusive, praticando crimes. Registre-se, que nessas condições, resta 

                                                 
19 MELO, MARCO AURÉLIO BEZERRA DE. Curso de Direito Civil – Direito das Coisas, vol. V, 1ª ed., São Paulo: Editora 

Atlas, 2015, p. 48. 
20 TJERJ, APELAÇÃO CÍVEL 0010966-81.2014.8.19.0210, RELATOR DESEMBARGADOR PETERSON SIMÃO BARROSO, 3ª CC., 

j. em 05/04/2017. 
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caracterizado, ao menos sumariamente, o esbulho previsto no art. 561 do CPC. 

Ademais, encontra-se comprovada, pelo Contrato constante dos autos, bem como o 

depoimento da Testemunha, a Posse anterior do Imóvel. (...).” (TJERJ, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 0048532-44.2016.8.19.0000, RELATOR DESEMBARGADOR JAIME DIAS 

PINHEIRO FILHO, 12ª CC., j. em 04/04/2017 – g/n) 

 

62. Como os atos de esbulho levados a efeito pelos AGRAVADOS são considerados ilícitos 

por ofenderem a paz social – e a posse legítima das AGRAVANTES, “...ou, segundo a 

nomenclatura de Pontes de Miranda, o Princípio da Conservação do Fático...”21 –, dúvidas 

não há quanto à teratologia da Decisão Agravada e à necessidade de provimento deste recurso. 

 

 

C) TERCEIRA TERATOLOGIA: O DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO DA BARRA NÃO SE 

DESENVOLVE “DA NOITE PARA O DIA” 

 

63. Em terceiro lugar, ao afirmar que “menos de 10% da área efetivamente desapropriada 

se tornou produtiva com o Porto” (folha 503), a Decisão Agravada incorre em nova teratologia 

ao deixar de ponderar a complexidade do desenvolvimento de distritos industriais e de 

empreendimentos empresariais vis-à-vis o atual estado de ocupação dos imóveis do DISJB pelas 

AGRAVANTES. Sempre com o merecido respeito, Excelência, mas projetos dessa envergadura 

logístico-operacional são desenvolvidos modular e progressivamente ao longo do tempo, como 

já mencionado nos itens 47 a 55 desta petição. 

 

64. Nesse ponto as AGRAVANTES esclarecerem que, ao se debruçar sobre hipótese análoga 

à ora submetida ao crivo de Vossa Excelência (i.e., invasão ilegal e ocupação irregular do 

DISJB), o JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO DA BARRA afirmou com maestria 

que: 

 

“...Tratando-se de áreas reservadas a desenvolvimento industrial, é natural que não 

haja plena ocupação do total das áreas imitidas na posse. Dada a natureza do projeto 

– IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL – é inerente, ínsito que ele não se 

desenvolva de forma plena em toda área imitida, mormente em cenário de crise 

econômica e institucional. Registre-se que soa ingênuo impressionar-se com a ausência 

de maiores benfeitorias no local uma vez que é parte da estratégia negocial atribuí-las a 

empreendedores. Além do mais é óbvio que um complexo de indústrias não se 

desenvolve da noite para o dia. Para implementação e desenvolvimento do complexo 

portuário-industrial faz-se necessária a imissão na posse e sua devida proteção, ambas 

                                                 
21 LÔBO, PAULO. Direito Civil – Coisas, 2ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 84. 
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juridicamente qualificadas pela função social como já explanado nesta Decisão. No 

mais, registre-se que não se trata de área de alta densidade humana, com diversas 

construções abastecida por serviços públicos, com vias públicas abertas, tampouco se 

trata de Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), mas de zona reservada a 

desenvolvimento industrial...” (Excerto da r. Decisão proferida nos autos da Ação de 

Reintegração de Posse 0002189-59.2015.8.19.0053 – g/n) 

 

65. Enfim, a Decisão Agravada padece de errores in iudicando e de teratologias, os quais, 

uma vez sanados por Vossa Excelência mediante o provimento deste recurso, terão o condão 

de legitimar o deferimento das tutelas de urgência pleiteadas pelas AGRAVANTES na Petição 

Inicial. 

 

 

VI.A PREMENTE NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

ATIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 

66. De acordo com os axiomas insculpidos na Constituição da República, especialmente 

sob o prisma dos Princípios da Inafastabilidade do Poder Judiciário e da Efetividade da Tutela 

Jurisdicional, é imperioso que Vossa Excelência atribua efeito suspensivo ativo ao presente 

Instrumental (artigo 1.019, inciso I, do NCPC), para suspender a eficácia da Decisão Agravada 

e, incontinenti, deferir as tutelas de urgência pleiteadas na Petição Inicial. 

 

67. Na forma preconizada pelo artigo 1.019, inciso I, do CPC, a atribuição de efeito 

suspensivo ativo em agravo de instrumento condiciona-se à verificação dos elementos que 

evidenciem a probabilidade do Direito das AGRAVANTES e à constatação do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo22 – requisitos jurídico-processuais que se revelam presentes 

no caso sub examen. 

 

68. Na hipótese vertente, os requisitos jurídico-processuais necessários para o empréstimo 

de efeito suspensivo ao presente Instrumento decorrem do(a): 

 

                                                 
22 “O art. 1.019, I, do Novo CPC, seguindo a tradição inaugurada pelo art. 527, III, do CPC/73, indica exatamente do que se 

trata: tutela antecipada do agravo, porque, se o agravante pretende obter de forma liminar o que lhe foi negado em primeiro 

grau de jurisdição, será exatamente esse o objeto do agravo de instrumento (seu pedido de tutela definitiva). Tratando-se de 

genuína tutela antecipada, caberá ao agravante demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Novo CPC (...).” 

(NEVES, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO. Manual de Direito Processual Civil, vol. único, 1ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 

2016, p. 1.573 – g/n). 
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(i). Verossimilhança de tudo o quanto se expôs neste recurso e da equivocada 

aplicação do Direito à espécie pela Decisão Agravada; 

 

(ii). Presença do Fumus Boni Iuris em favor das AGRAVANTES, consubstanciado (i) no 

conjunto de flagrantes teratologias e ilegalidades perpetradas pela Decisão 

Agravada e comprovadas no capítulo “V” desta petição; (ii) no supedâneo legal, 

jurisprudencial e doutrinário aos argumentos sistematizados no presente 

Instrumental; e (iii) até mesmo nas razões de decidir do r. Decisum proferido 

pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BARRA nos autos 

da Ação de Reintegração de Posse 0002189-59.2015.8.19.0053; e 

 

 

(iii). Existência do Periculum In Mora, traduzido, principalmente, (i) no efetivo risco 

à continuidade das atividades econômicas no DISJB, já que ocupações 

irregulares e ilegais fulminam a segurança jurídica e afastam investimentos; (ii) 

na possibilidade de perecimento/deterioração dos Imóveis; (iii) nos riscos aos 

próprios invasores, que desviaram energia elétrica da rede de alta tensão 

existente nos Imóveis e sequer gozam de água própria para consumo humano; e 

(iv) no potencial descumprimento de compromissos assumidos pela 

AGRAVANTE PORTO DO AÇU perante o INEA, consistente na obrigação de manter 

monitoramento constante das condições das águas subterrâneas existentes no 

DISJB por meio dos poços instalados nos Imóveis (folhas 652/659 e 661/672). 

 

69. Por fim, não se poderia suscitar a existência do Periculum In Mora Inverso (i.e., 

Reverso) a não justificar a concessão imediata de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. 

Afinal:  

 

 

(i). Na audiência de conciliação de 12 de maio de 2017, as AGRAVANTES 

propuseram a realocação provisória e imediata daqueles que indevidamente 

ocuparam os Imóveis, oferecendo-lhes ainda a possibilidade de inclusão em 

programas de geração de renda e emprego, capacitação profissional e 

reassentamento definitivo; 
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(ii). Os AGRAVADOS não mantêm uma ocupação fixa nos Imóveis, variando 

diariamente o número de indivíduos que lá permanecem, sendo certo que 

aparentemente nada plantaram no local, como comprovam as fotografias tiradas 

ao longo do mês de junho de 2017 (folhas 1.606/1.622); e 

 

(iii). Dúvidas não há quanto ao fato de que os AGRAVADOS desejam exclusivamente 

a revisão da política de implantação do DISJB, sendo certo que a única intenção 

da invasão promovida era criar um “fato político” para forçar as AGRAVANTES a 

aceitarem o que, vagamente, denominam como “redimensionamento do DISJB” 

(folha 1.566). 

 

70. Como se vê, pois, tanto a relevante fundamentação do presente recurso, quanto o risco 

de lesão grave e/ou de difícil reparação encontram-se presentes e justificam a atribuição de 

efeito suspensivo ativo ao presente Instrumental para suspender a eficácia da Decisão Agravada 

e conceder as tutelas de urgência almejadas pelas AGRAVANTES na Petição Inicial. 

 

 

VII.PEDIDOS 

 

71. Por todo o exposto, as AGRAVANTES requerem a atribuição de efeito suspensivo 

ativo ao presente recurso, para que seja imediatamente suspensa a eficácia da Decisão 

Agravada e, incontinenti, seja autorizada a expedição de “Mandado Liminar de 

Reintegração na Posse (cf. art. 562 do CPC/2015) (...), de modo que os Réus, bem como todos 

aqueles que ocupam irregularmente os imóveis objetos da presente Ação, desocupem 

imediatamente as áreas invadidas” (folha 9). 

 

72. Passo seguinte, após a oitiva dos AGRAVADOS, requer-se seja dado provimento ao 

presente recurso, para que seja cassada a teratológica Decisão Agravada e concedida de 

forma derradeira a reintegração de posse almejada pelas AGRAVANTES, assegurando-se a 

imediata desocupação dos Imóveis e a remoção daqueles que ocupem – ou venham a 

ocupá-los. 

 

73. Requer-se, por fim, sejam todas as publicações e intimações (inclusive as eletrônicas) 

às AGRAVANTES dirigidas exclusivamente aos seus Patronos RODRIGO FUX, inscrito na OAB/RJ 







 

 
24 

sob o n.º 154.760, e DANIEL COELHO, inscrito na OAB/RJ sob o n.º 95.891, com Escritório à 

Avenida Rio Branco, n.º 177, 18º Andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 

 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2017. 

 

 

RODRIGO FUX DANIEL COELHO 

OAB/RJ 154.760 OAB/RJ 95.891 

 

 

 

 

ROBERTO COELHO MATEUS CARVALHO 

OAB/RJ 141.085 OAB/RJ 177.479 

 

 
 

 

FELIPE LOUREIRO 

OAB/RJ 179.132 

THIAGO SBANO 

OAB/RJ 180.182 
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