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Ações possessórias: questões   

 
01. Mário LatFundiario, lhe procura informando de que uma marcha do “movimento dos 

sem terras” se aproxima de sua área e, pelo que tem conhecimento estes irão proceder à 
invasão do mesmo. De pronto, você apresenta ação de Interdito Proibitório. Ocorre que o juiz, à 
vista de audiências, somente consegue analisar a liminar no dia seguinte e, a concede na forma 
pleiteada. Ocorre que o “movimento dos sem terras” já procedeu ao esbulho da posse. Neste 
sentido, seu cliente lhe questiona o que poderá ser feito? Responda de forma fundamentada.  

 
02. Na qualidade de advogado público do Município de Cascavel, o Procurador-Geral o 

designa para elaboração do pertinente em autos de reintegração de posse no qual o Município 
é Réu. Em suma, alega o autor, Antonio da Silva, que no último dia 06.03.2013, técnicos da 
prefeitura estiveram em sua área alocando estacas e fixando cerca. Questionados, 
responderam que a área pertencia ao Município de Cascavel, ante a decretação da 
desapropriação. Diante de tal situação, o Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cascavel, 
concedeu liminarmente inaudita altera pars a reintegração de posse, determinando ao 
Município de Cascavel que se abstenha de cometer qualquer ato atentatório à posse de Antonio 
da Silva. Diante de tal situação, qual é meio e o fundamento legal a ser alegado, de imediato, na 
defesa do Município Réu. Justifique e fundamente.   

 
03. Ganimedes havia dado a Bonifrates, imóvel residencial urbano, 

localizado em Cascavel, pelo prazo de 2 (dois) anos, por meio de contrato de comodato 
celebrado por escrito. Transcorrido um ano, Ganimedes faleceu, deixando como único 
herdeiro Fidípides. Findo o prazo do contrato, Fidípides notificou Bonifrates, com o intuito de 
receber o imóvel de volta. Bonifrates, contudo, negou-se a fazê-lo, sob o argumento de que 
Fidípedes nunca tivera posse do imóvel. Como advogado de Fidípides, aja em juízo. Considere, 
para tanto, que o prazo contratual expirou há 3 (três) meses. 

 
04. João é proprietário de prédio residencial localizado no Bairro de Santana, na capital 

de São Paulo. O prédio vizinho ao seu é de propriedade de Flávio, que reside na cidade de 
Campinas. Há dois meses, Flávio iniciou a construção de uma edícula nos fundos de seu 
terreno. Ao invés de implantar novos alicerces para a estrutura, Flávio aproveitou antigas 
colunas que faziam parte do terreno, tornando temerária a construção, que ameaça cair sobre 
o prédio de João. Neste sentido, como advogado de João, promova a medida judicial cabível 
para obstar a construção e garantir que o mesmo não terá prejuízos no caso de ruína dos 
prédios. 

 
  


