
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.302.736 - MG (2011/0230859-5)
  

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO VALLADÃO NOGUEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : RICARDO ALVES DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO : VICENTE DE PAULO DA CUNHA BRAGA E OUTRO(S)
RECORRIDO : LAZARO BARSANULFO COBO E OUTROS
ADVOGADO : JORGIANO ALVES MORAIS FILHO 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 
CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 E 561 DO NOVO 
CPC. REALIDADE FÁTICA DO IMÓVEL MODIFICADA. IMÓVEL QUE SE 
TRANSFORMOU EM BAIRRO URBANO POPULOSO. 
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA NOVA REALIDADE NA 
SOLUÇÃO DA CONTENDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA 
POSSE. DIREITO À MORADIA E MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA. PONDERAÇÃO DE VALORES. NEGATIVA DA 
REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO 
ORIGINÁRIA EM ALTERNATIVA. ART. 461-A DO CPC/1973. RECURSO 
NÃO PROVIDO.

1. “Havendo no acórdão declaração expressa quanto aos fatos e 
fundamentos que embasaram suas conclusões, não há como 
vislumbrar-se ofensa aos arts. 458 e 535, CPC, por negar-se o colegiado, 
em embargos declaratórios, a explicitar as razões pelas quais preferiu 
apoiar-se em certas provas, em detrimento de outras. O princípio do livre 
convencimento motivado é um dos postulados do nosso sistema 
processual". (Resp 50936/SP, DJ 19/09/94).

2. O art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, 
previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a 
comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho 
pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.

3. Ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o 
julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de 
todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção 
insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais 
conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse 
exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e 
da função social esperam proteção mais efetiva. 

4. O Supremo Tribunal Federal orienta que, tendo em vista a 
impossibilidade de haver antinomia entre normas constitucionais, sem a 
exclusão de quaisquer dos direitos em causa, deve prevalecer, no caso 
concreto, o valor que se apresenta consentâneo com uma solução 
razoável e prudente, expandindo-se o raio de ação do direito prevalente, 
mantendo-se, contudo, o núcleo essencial do outro. Para esse desiderato, 
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recomenda-se a aplicação de três máximas norteadoras da 
proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em 
sentido estrito.

5. No caso dos autos, o imóvel originalmente reivindicado, na verdade, 
não existe mais. O bairro hoje, no lugar do terreno antes objeto de 
comodato, tem vida própria, dotado de infraestrutura urbana, onde 
serviços são prestados, levando-se à conclusão de que o cumprimento 
da ordem judicial de reintegração na posse, com satisfação do interesse 
da empresa de empreendimentos imobiliários, será à custa de graves 
danos à esfera privada de muitas famílias que há anos construíram suas 
vidas naquela localidade, fazendo dela uma comunidade, irmanada por 
idêntica herança cultural e histórica, razão pela qual não é adequada a 
ordem de reintegração. 

6. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da QUARTA TURMA do 
Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti (Presidente), Antonio Carlos 
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 12 de abril de 2016(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 

Relator
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