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FORMAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
AUTOTUTELA: ”fazer justiças com as próprias mãos” (EM REGRA, VEDADO)

CÓDIGO PENAL: Art. 345 = exercício arbitrário das próprias razões: “fazer justiça
pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o
permite”.

AUTOTUTELA É EXCEÇÃO NO DIREITO: Art. 1.210, § 1º CC: “O possuidor turbado,
ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o
faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à
manutenção, ou restituição da posse”.
HETEROTUTELA: TERCEIRO investido de jurisdição pacifica a relação entre os conflitantes
= TERCEIRO É O JUIZ!

OBJETIVO DA AULA: 3 AÇÕES POSSESSÓRIAS (art. 560 ss. CPC) – “HETEROTUTELA”
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MANUTENÇÃO DE POSSE - INTERDITO PROIBITÓRIO

O QUE MUDA? PRETENSÃO DO AUTOR!
RECUPERAR O QUE PERDEU?

CONSERVAR OU CONTINUAR?

PRETEGER A POSSE “RECEI0"?



AÇÕES POSSESSÓRIAS FUNDA-
MENTO CARACTERÍSTICAS – QUAL A PRETENSÃO DO AUTOR COM RELAÇÃO A POSSE?

PROTEGER - RECUPERAR – CONSERVAR???

INTERDITO
PROIBITÓRIO
AMEAÇA ao exercício 

da posse
“agressões iminentes 
que ameaçam a posse 
de alguém”

567 
CPC

CC 
1.210

-QUANDO AINDA NÃO OCORREU MOLÉSTIA
-QUANDO HÁ AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO (elementos objetivos!)
CARÁTER PREVENTIVO E COMINATÓRIO

-PREVENTIVO: BUSCA-SE “mandado proibitório” – impedindo
-COMINATÓRIO: no mandado será fixado uma pena pecuniária

- Concessionária Rodovia contra “tratoraço”
-invasão de fazendas próximas; movimento grevistas; pressuposto de ameaça etc.

REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE
ESBULHO = perda da 
posse

560 
CPC

Objetivo: recuperar a posse perdida ou esbulhada

LEGITIMIDADE:  ativo: possuidor da coisa
Exemplos: 

POLO PASSIVO: estranho que invade casa deixada por inquilino;
comodatário que não devolve a coisa emprestada;

MANUTENÇÃO DE 
POSSE
(PER) TURBAÇÃO= 
embaraço/incômodo 
no exercício da posse

560 
CPC

TURBAÇÃO NA POSSE (VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DA POSSE, sem EXCLUIR TOTALMENTE A 
POSSE). É O ESBULHO PARCIAL. ]

EXEMPLOS: derrubar a certa, levar o gado para pastar na propriedade alheia; abertura 
de uma passagem ou caminho etc.

LEGITIMIDADE ATIVA: É do possuidor turbado “mantido na posse”. 
Busca-se a cessação dos atos de turbação sobre a posse alheia.
LEGITIMIDADE PASSIVA: o agente que comete a turbação.



ATENTE AÇÃO POSSESSÓRIA ≠ PETITÓRIA

“PROCEDIMENTOS ESPECIAIS”

➢AÇÕES POSSESSÓRIAS: visam à defesa da posse (situação de fato).
Exemplos: REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MANUTENÇÃO DE POSSE -
INTERDITO PROIBITÓRIO.

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem DE FATO o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

➢as AÇÕES PETITÓRIAS (NÃO SÓ A POSSE, MAS A PROPRIEDADE: : tem por
finalidade a defesa da propriedade (situação de direito). Exemplos:
usucapião, reivindicatória, imissão de posse etc.

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.

CURIOSIDADE NA AÇÃO IMISSÃO DE POSSE E REIVINDICATÓRIA:

REsp 1126065: Ementa. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSAO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO -
DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSAO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na
posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la
judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não
tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos
recorrentes. 4. In casu , confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de
propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido.

Exemplo 2: adquirente que não recebe a posse do vendedor, que poderá, então, utilizar-se da ação de imissão na posse, se o vendedor recusar se a transferi-la de fato ao adquirente!



CUIDADO COM SUA DEFESA

APELAÇÃO TJSP 1011869-53.2018.8.26.0602.

Ementa: Ação possessória. Manutenção de posse de bem imóvel. Sentença de procedência.
Inconformismo dos demandados. Sem razão... Eventual discussão a respeito do direito de
propriedade ou de demarcação de área que é estranha ao jus possessionis e DEVE SER OBJETO
DE AÇÃO PRÓPRIA. Provados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Sentença
mantida. Recurso desprovido.

COMODATO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Apelação Cível 1001331-54.2020.8.26.0695

Ementa:.. Caracterização de COMODATO VERBAL, entre autor e réus, para o uso do pavimento
superior do imóvel daquele, construído para esse fim – Controvérsia acerca de quem custeou a
construção não altera a natureza do contrato, ausente direito real ou obrigação que impedisse a
retomada do bem pelo possuidor indireto – Esbulho caracterizado desde a constituição dos
comodatários em mora – Possibilidade de extinção do contrato, transcorrido tempo necessário
para o uso concedido... Inadmissibilidade da documentação apresentada já em sede recursal...
Reintegração da posse mantida. Recurso não provido



FUNGIBILIDADE SÓ PARA AÇÕES POSSESSÓRIAS
DISPOSIÇÕES GERAIS

“Art. 554. A PROPOSITURA DE UMA AÇÃO POSSESSÓRIA EM VEZ DE OUTRA NÃO OBSTARÁ A
QUE O JUIZ CONHEÇA DO PEDIDO E OUTORGUE A PROTEÇÃO LEGAL CORRESPONDENTE ÀQUELA
CUJOS PRESSUPOSTOS ESTEJAM PROVADOS”.

ATENTE: o juiz pode aceitar uma ação no lugar da outra) (NÃO CABE PARA AÇÃO PETITÓRIA
QUANDO PODE SER ALTERADA (PELO JUIZ)?

Quando a parte narrar correto e pedir errado (fatos é turbação e pede esbulho)

ou quando a agressão muda no curso do processo.

VÁRIOS RÉUS:

554: § 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo GRANDE NÚMERO
DE PESSOAS, serão feitas a CITAÇÃO PESSOAL dos ocupantes que forem encontrados no local e
a citação por EDITAL DOS DEMAIS, determinando-se, ainda, a intimação do MINISTÉRIO
PÚBLICO e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da DEFENSORIA
PÚBLICA.

§ 2º Para fim da citação pessoal prevista no § 1º, o oficial de justiça procurará os
ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados.

§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista
no § 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em
jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.





CUMULAÇÃO DE PEDIDOS NO PROCEDIMENTO ESPECIAL

Art. 555. É lícito ao autor CUMULAR ao pedido possessório o de:

I - condenação em PERDAS E DANOS; (seria procedimento comum)

II - INDENIZAÇÃO dos frutos.

§único. Pode o autor requerer, ainda, imposição de medida necessária e adequada para:

I - evitar nova turbação ou esbulho;

II - cumprir-se a tutela provisória ou final.

REGRA DA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS NO PROCEDIMENTO COMUM: VIDE ART. 327 CPC:

“É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja
conexão”. § 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam COMPATÍVEIS entre si;

II - seja COMPETENTE para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o TIPO DE PROCEDIMENTO.



O CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA

Ações possessórias têm por objetivo assegurar a posse de um bem. ISTO É, a 
defesa da tutela jurídica da posse (pouco importa se é autor ou réu)!

“Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em
sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos
resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor”.

RESUMO: AUTORIZA PEDIDOS DO RÉU SEM RECONVIR!

Exemplo: José ingressou contra Leonardo uma ação de reintegração de posse alegando
que sua posse foi esbulhada, mas, na verdade, o que ocorreu foi o inverso, ou seja, foi José
que esbulhou a posse de Leonardo. Pergunta: se Leonardo quiser, ele poderá fazer pedidos
próprios em desfavor de José? Caso positivo, em qual peça processual?

RESPOSTA: art. 556 CPC na CONTESTAÇÃO SEM RECONVIR graças a natureza dúplice.

“A ação dúplice se caracteriza quando as posições de autor e réu no processo se confundem, sendo que, por essa razão, não poderá o réu deduzir reconvenção”



PROIBIDO DUPLICIDADE DE AÇÕES

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto
ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do
domínio, EXCETO se a pretensão for deduzida em face de
TERCEIRA PESSOA.

RESUMO: NÃO PODE, NO CURSO DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS, 
INGRESSAR COM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO 

“apenas” CONTRA A PARTE CONTRÁRIA!



DOIS TIPOS DE PROCEDIMENTO NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS:

FORÇA NOVA (MENOS DE ANO E DIA) & FORÇA VELHA? 

O QUE MUDA É O PROCEDIMENTO: ESPECIAL OU COMUM!

Art. 558: “Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as
normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta DENTRO DE ANO E DIA da
turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.”

PARÁGRAFO ÚNICO. PASSADO O PRAZO REFERIDO NO CAPUT, SERÁ COMUM O
PROCEDIMENTO, NÃO PERDENDO, CONTUDO, O CARÁTER POSSESSÓRIO.
FORÇA NOVA? aquela intentada dentre de ano e dia, a contar do esbulho ou da turbação. Logo o procedimento é ESPECIAL,  LIMINAR não fundamentada no art. 300 do CPC!

Posse nova : aquela na qual  a ofensa a posse ocorreu a menos de 01 ano e 01 dia = procedimento especial.

Posse velha: aquela na qual a ofensa a posse ocorreu a mais de 01 ano e 01 dia = procedimento comum.

A contagem se dá a partir da efetiva data da turbação ou do esbulho.

O que diferencia o procedimento especial do procedimento comum é a 
fundamentação da decisão liminar (tutela provisória pautada no art. 300 ou 558 do CPC?).

LIMINAR PRÓPRIA com requisitos próprios – diferentes dos artigos 294 e ss. CPC



NECESSIDADE DE CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA

Art. 559. Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor
provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de
IDONEIDADE FINANCEIRA para, no caso de sucumbência,
responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5
dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser
depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da
parte economicamente hipossuficiente.

ATENTE: para concessão da tutela, o juiz pode requerer uma caução:

REAL: imóveis ou móveis, títulos, terreno etc.
FIDEJUSSÓRIA: DINHEIRO $$
PARTE HIPOSSUFICIENTE? NÃO DEPOSITA!



AÇÃO MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de
turbação e reintegrado em caso de esbulho.

MANUTENÇÃO DE POSSE (PER)TURBAÇÃO= embaraço/incômodo no exercício da
posse

REINTEGRAÇÃO= ESBULHO = perda da posse

REGRA DE COMPETÊNCIA (JUIZ NATURAL PARA JULGAR)

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens 
móveis será proposta, em regra, no foro de DOMICÍLIO DO RÉU.

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é
competente o foro de situação da coisa. § 2º A ação possessória imobiliária será
proposta no foro de SITUAÇÃO DA COISA, cujo juízo tem COMPETÊNCIA
ABSOLUTA.



PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO 

INFORMAR NA PETIÇÃO INICIAL

Art. 561. Incumbe ao autor provar:  

I - a sua posse

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;    

III - a data da turbação ou do esbulho    

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda

da posse, na ação de reintegração.

Atente: arts. 319 + 561 CPC





LIMINAR E CITAÇÃO DO RÉU
TIPOS DE AUDIÊNCIAS: (conciliação, instrução e julgamento, justificação: tutela de urgência – ações possessórias)

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir
o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso
contrário, determinará que o autor JUSTIFIQUE PREVIAMENTE O ALEGADO, citando-se o
réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a
manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos
representantes judiciais.

Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado
de manutenção ou de reintegração.

SEQUENCIA DO PROCESSO
Art. 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de

reintegração, o autor promoverá, nos 5 dias subsequentes, A CITAÇÃO DO RÉU PARA,
querendo, contestar a ação no PRAZO DE 15 DIAS. Parágrafo único. Quando for
ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da
decisão que deferir ou não a medida liminar.



LIMINAR NOS CASOS DE POSSE VELHA (FUNDAMENTO ART. 300 CPC)
Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação

afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar
o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, a
realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.

§ 1º Concedida a liminar, se essa NÃO FOR EXECUTADA no prazo de 1 ano, a
contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos
termos dos §§ 2º a 4º deste artigo.

§ 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a
DEFENSORIA PÚBLICA SERÁ INTIMADA SEMPRE QUE HOUVER PARTE BENEFICIÁRIA DE
GRATUIDADE da justiça.

§ 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se
fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. (inspeção judicial)

§ 4º Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União,
de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio
poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no
processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório.

§ 5º Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel.
Art. 566. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum.



AÇÃO INTERDITO PROIBITÓRIO 

É uma ação preventiva: mandado proibitivo

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser
molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho
iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada
pena pecuniária, caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste
Capítulo. (Seção II Capítulo III: fase especial das ações de manutenção e de reintegração de posse)

Valor

Da Causa?
Nas ações possessórias

1/3 ou estimativa?

Agravo Inst.

Ou Apelação!



INTERDITO PROIBITÓRIO E LIMINAR
TJSP Apelação Com Revisão 9110696-14.2004.8.26.0000. INTERDITO PROIBITÓRIO.
Ementa: "Responsabilidade civil. Rodovia. Obstrução, interdito proibitório. 1. A
associação de caminhoneiros, que incentiva e faz apologia da obstrução de rodovia
causando paralisação do serviço público de transporte interestadual e intermunicipal,
deve responder pela demanda possessória objetivando a abstenção de tais atos. 2. A
AMEAÇA DE TAIS ATOS NÃO SE MOSTRA ISOLADA E ULTRAPASSADA NO TEMPO, MAS
TEM CARACTERÍSTICA DE PERMANÊNCIA, JUSTIFICANDO A PERSISTÊNCIA DO INTERESSE
NO PROVIMENTO COMINATÓRIO, AINDA QUE NÃO VENHA A OCORRER A OBSTRUÇÃO
NO PRAZO PREVISTO. Apelação improvida.

GRATUIDADE EM SEDE RECURSAL
TJSP APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042924-94.2019.8.26.0114.I INTERDITO PROIBITÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, formulado em recurso. Superveniente insuficiência financeira não comprovada,
razão pela qual não se justifica a concessão do benefício pleiteado - Benefício indeferido
Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas processuais,
incluindo o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo
referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2º, do novo Código de Processo
Civil) JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.



1- OAB - Exame de Ordem Unificado XXXI - Primeira Fase

Gustavo procura você, como advogado(a), visando ao ajuizamento de uma
ação em face de João, para a defesa da posse de um imóvel localizado em Minas
Gerais.

Na defesa dos interesses do seu cliente, quanto à ação possessória a ser
proposta, assinale a afirmativa correta.

A- Não é lícito cumular o pedido possessório com condenação em perdas e
danos a Gustavo, dada a especialidade do procedimento.

B- Na pendência da ação possessória proposta por Gustavo, não é possível,
nem a ele, nem a João, propor ação de reconhecimento de domínio, salvo em face
de terceira pessoa,

C- Se a proposta de ação de manutenção de posse por Gustavo for um
esbulho, o juiz não pode receber a ação de manutenção de posse como
reintegração de posse, por falta de interesse de adequação.

D- Caso se entenda possuidor do imóvel e pretenda defender sua posse, o
meio adequado a ser utilizado por João é a reconvenção em face de Gustavo.



2- Nos termos inciso II do art. 1.015 do CPC, a liminar concedida no final da
audiência de justificação, prevista no artigo 563 do CPC:

a- tem natureza interlocutória,

b- é decisão de mero expediente,

c- é ato ordinatório (art. 152, VI do CPC),

d- é sentença terminativa,

e- é sentença parcial de mérito.



3- “A apelação nas ações possessórias terá somente efeito devolutivo“.
Tal frase está:

A- correta.
B- equivocada,
C- parcialmente equivocado;

EFEITOS: 

DEVOLUTIVO (devolver a questão para reexame no Tribunal)

SUSPENSIVO (posso executar? Ou suspende até o julgamento no Tribunal)

TODA VEZ QUE TEM RECURSO AUTOMATICAMENTE TEM EFEITO DEVOLUTIVO

SENTENÇA = APELAÇÃO Art. 1.012, “V - confirma, concede ou revoga tutela provisória” CPC

SUSPENSIVO? DEPENDE DO CASO CONCRETO!

1.012: § 1º § 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente
após a sua publicação a sentença que: ... “COMEÇA A PRODUZIR EFEITOS IMEDIATAMENTE...!”



4-Prazo para apresentação da defesa nas ações possessórias será:

a - prazo de 15 dias

b- prazo de 10 dias

c- prazo de 5 dias

d- prazo de 3 dias

e- tratando-se de procedimento especial, não tem prazo para apresentar
contestação.



5- No artigo 536, § 1º do CPC trata no interdito proibitório e justifica a imposição
de multa diária solicitada tanto pelo autor quanto pelo réu, independente de
reconvenção (natureza dúplice), também conhecida como:

A- astreinte

B- boa-fé

C- má-fé

D- meritória

E- justificatória



6- Segundo a Súmula 228 do STJ, é admissível o interdito proibitório para a
proteção do direito autoral?

A- sim

B- não

C- depende

Súmula n. 228 STJ: “É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito 
autoral”.



7-

“Nas ações possessórias, discute-se a posse e não o domínio (propriedade)”.

Esta frase está:

A - certa

B- errada

C- depende



8-

Em São Paulo, nos termos do art. 47, § 2º CPC, o foro competente para a
propositura de uma ação possessória de bem imóvel é (competência absoluta):

A- eleição,

B- endereço do réu;

C- competência originária no tribunal “ad quem”;

D- situação da coisa.

E- do autor,

Art. 46 CPC (móvel: foro domicílio do réu!).



9- É compatível as ações possessórias em sede dos Juizados Especiais. A resposta 
mais adequada é?

A- SIM (sempre)

B- NÃO

C- DEPENDE

Juizados Especiais (Lei 9.099/95 – art. 3º, IV)

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e
julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:... IV - as
ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I
deste artigo.



10-

Ante o princípio da “saisine”, admite-se a propositura da ação de
reintegração de posse de um herdeiro compossuidor.

Tal frase está:

A- correta.

B- equivocada,

C- parcialmente equivocado;

Litisconsórcio ativo necessário?



11- Ação de força nova se dá:

A- menos de ano e dias

B  - menos de mês e dia

C- menos de mês

D - menos de ano e dia

E- nenhuma das anteriores



12- A posse, instituto do direito civil, é:

A- fato,

B- Direito;

C- Expectativa de Direito.

D- Expectativa de sucumbência.

E- trata-se de questão de direito, posse, ação e expectativa;

DICA: ações possessórias & petitórias.



PROBLEMA (OAB/SP. EXAME 107.º – adaptado)

Gilberto emprestou a Marcelo um imóvel residencial que recebera por
partilha nos autos do inventário de seu pai. Celebrou contrato escrito de comodato
com prazo determinado de duração fixado em 24 meses. Findo, há seis meses, o
prazo avençado, Marcelo não desocupou o imóvel nem atendeu à notificação que
lhe endereçou o proprietário, continuando, até hoje, a ocupá-lo gratuitamente.

QUESTÃO: Sabendo-se que o referido imóvel está localizado na Comarca do
Guarujá; que as partes residem na cidade de Santos; que o contrato não tem foro
de eleição; e que Marcelo e Gilberto são viúvos, proponha a medida judicial
visando à restituição do imóvel ao comodante.

Prá pensar:

-Propriedade ou posse?

-Qual o propósito (pedido) Reintegração de posse com liminar!



PROBLEMA (OAB/SP. EXAME 129º)
Israel Lima, proprietário e possuidor de uma fazenda em Presidente Prudente (SP),

depara-se, no dia 18 de outubro do ano passado, com uma barraca montada em frente à
sua fazenda. Nesse dia, apenas uma família chega ao local, monta a barraca e passa a ali
“residir”.

Uma semana depois, chegam ao local mais duas famílias e, ao final de um mês, o
acampamento conta com pelo menos 40 famílias, todas com bandeiras e designações do
movimento dos trabalhadores sem terra.

Israel toma conhecimento de que a maioria das fazendas, naquela região, já
sofreu invasões do grupo.

Preocupado, Israel procura um advogado para realizar uma consulta e saber se é
POSSÍVEL PRECAVER-SE CONTRA A AMEAÇA que está sentindo. Na consulta, informa o
advogado que, até aquele momento, nenhum dos trabalhadores do movimento
atravessou sua propriedade ou chegou até ela.

Em fevereiro deste ano, Israel já não consegue prever o número de pessoas que
moram no acampamento.

Israel é domiciliado em Campinas e decide tomar uma medida que possa lhe dar
proteção.

Questão: Identifique peça, partes, competência, pedidos etc.
GABARITO: INTERDITO PROIBITORIO COM PEDIDO DE LIMINAR NO FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE. CAUSA DE PEDIR: O JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADO NA SUA POSSE.


